
I V . r o è n í k è í s l o 6È E R V E N  2 0 0 6

Treboplast otevøen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Úzkokolejka jezdí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Oslavy muzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mezinárodní fotofestival . . . . . . . . . . . . . . . . 8

50 let Slovanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

s tématickým zamìøením na jednotlivé 
atraktivity oblasti  –  Hrady a zámky, hradiska 
a tvrze na pomezí Èech a Moravy, Pálenice 
Malé Hané a Volnoèasové aktivity – sport a 
relaxace. Zrealizovány již byly dva billboardy 
na silnici è. I/35, které lákají projíždìjící 
turisty k návštìvì mìsta. Hlavní souèástí 
projektu je vytvoøení multimediálního DVD, 
které pøedstaví Moravskou Tøebovou z nìko-
lika rùzných úhlù. Jako mìsto renesanèních a 
barokních památek, ale také jako mìsto 
tepající kulturním životem a sportovními 
aktivitami. Projekt obsáhle využije rùzných 
informaèních kanálù od  propagaèních tiskovin 
pøes multimediální prezentace až po tvorbu 
turistických produktù. Podpoøeny budou 
nejvýznamnìjší akce ve mìstì a v regionu 
vèetnì Biskupického kaléšku, Kejklí a 
kratochvílí nebo Lidových slavností na 
Cimburku. Na obdobné akce bude soustøedìna 
pozornost v rámci podpory eventové turistiky. 

Radnice v Moravské Tøebové se v letošním 
roce chystá realizovat dva projekty na podporu 
rozvoje cestovního ruchu. Prvním projektem je 
Propagaèní kampaò turistických produktù a 
volnoèasových aktivit v Regionu MTJ, jehož 
cílem je zvýšit návštìvnost nejen v Moravské 
Tøebové, ale také v celém regionu. Vytvoøeny 
budou  napø.  kompletní   turistické   produkty 

Nové projekty na podporu cestovního ruchu
Rozpoèet projektu ve výši 1 mil. 670 tis. Kè je 
z valné vìtšiny podpoøen z prostøedkù EU.
Druhým projektem je vybudování Turistického 
informaèního systému. Ten bude obsahovat 
vytvoøení moderního elektronického prùvodce 
mìstem v podobì informaèního portálu pro 
turisty. Do výlohy Turistického informaèního 
centra bude zabudován informaèní kiosek, jež 

bude dostupný 24 hodin dennì. Obsahovat by 
mìl nejen užiteèné tipy pro turisty, ale také 
informace pro obèany mìsta. Aèkoliv nejvìtší 
skupinou turistù ve mìstì jsou lidé ze širšího 
okolí, ani zahranièní turisté nebudou opome-
nuti. Po pøíznivých ohlasech na umístìní 
informaèních tabulek v angliètinì na 
významné památky ve mìstì, bude pøikroèeno 
k dalšímu kroku, jímž bude poskytnutí 
komplexních informací na webu. Velkou 
skupinou zahranièních turistù, kteøí v posled-
ních dvou sezónách objevili Moravskou 
Tøebovou se stali Holanïané. Nejen kvùli 
dobrému jménu mìsta v partnerském Vlaar-
dingenu, ale hlavnì kvùli rychle rostoucímu 
areálu Motýlek ve Svojanovì u Borušova, 
který v souèasnosti disponuje 130 lùžky v lu-
xusnì vybavených chatách. „Celá letní sezóna 
je  vyprodaná hlavnì turisty z Nizozemí a také 
z Nìmecka,“ øekl majitel areálu Motýlek Jiøí 
Bárta. Areál se tak stává „zásobárnou“ poten-

Starosta mìsta Josef Oš�ádal a manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický jednají s holandskými experty

Zámecké nádvoøí

V Bratislavì se ve dnech 6. a 7. kvìtna 
konalo  Mistrovství  Evropy  v  kulturistice 
a classic bodybuilding mužù. Èeskou 
republiku reprezentovali i dva moravsko-
tøebovští závodníci oddílu TJ Slovan – Petr 
Havlík a Miroslav Trneèka.
Všechny zaskoèil dokonale pøipravený 
Petr Havlík, který vybojoval jako jediný 
Èech nejcennìjší kov a získal titul Mistra 
Evropy pro rok 2006 v kategorii classic 
bodybuilding do 170 cm, a to pomìrnì 
pøesvìdèivì pøed slovenským borcem 
Kováèikem. Vedlo se i druhému našemu 
zástupci, jemuž ve stejné kategorii patøí 4. 
místo, když reprezentoval B družstvo ÈR. 
Oba moravskotøebovští sportovci pøispìli 
k tomu, že v poøadí národù skonèila ÈR 
rovnìž na medailové 3. pozici.         -mat-                           

Evropský šampion v kulturistice
je z Moravské Tøebové

ciálních návštìvníkù mìsta a regionu. Proto 
speciálnì na turisty z Nizozemí bude portál ve 
své holandské mutaci zamìøen jak svou 
strukturou, tak i obsahem. „Moravská Tøebová 
má   mnoho   cenných   historických   památek 
a atmosféru, kterou se turistùm pokusíme 
pøiblížit a pøilákat je k návštìvì mìsta,“ 
vysvìtlil starosta Josef Oš�ádal. Hodnota 
projektu je 1 mil. 250 tis. Kè, z padesáti 
procent je hrazen v rámci dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj.

-net-
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A pøece se toèí

Obalovna pokøtìna

Pøístavba herny stolního tenisu
stagnuje na elektropøeložkách

Informaèní místa pro podnikatele
a jeho expozitury na Svitavsku

Vstupem ÈR do Evropské unie se u nás podstatnou 
mìrou zmìnily podmínky pro nakládání s energií a 
vytvoøily prostor k uplatnìní legislativních i eko-
nomických nástrojù k podpoøe snižování její 
spotøeby i výroby a využívání energie z obnovitel-
ných zdrojù.  Byla postupnì pøijata øada opatøení, 
která mají pomoci dosáhnout jak celkového cíle, 
tak i závazku ÈR ve výrobì elektøiny z obnovitel-
ných zdrojù do roku 2010. 

Mezi obnovitelné zdroje jsou øazeny i vìtrné 
elektrárny, které jsou v poslední dobì velmi 
populární z toho dùvodu, že jsou v krajinì velmi 
nápadné a viditelné. Jejich možnosti v Èeské re-
publice jsou však nesrovnatelnì menší, než v pøí-
moøských oblastech. Pøesto je u nás dost lokalit, 
které mají pro využívání energie z vìtru dobré 
podmínky a úroveò technologie  pøenos kinetické 
energie na elektrickou toto umožòuje. 

Jedna z lokalit je obec Gruna, resp. katastrální 
území Žipotín, kde byly v mìsíci dubnu spoleènos-
tí S&M CZ Jevíèko instalovány dvì vìtrné 
elektrárny typu DeWind D 4 o jmenovitém výkonu 
600 kW.  Tento typ vìtrné elektrárny byl vyvinut 
pro vnitrozemí, vyznaèuje se nejmodernìjší 
technologií, sympatickým vzhledem, tichým 
provozem a vysokým vytìžování sítì pøi dlou-
hodobé  životnosti.  Výška  tøídílného  tubusu  je 
60 m, prùmìr tøílistového rotoru 48 m, provoz 
elektrárny   øídí   poèítaè,   který  zaøízení  udržuje 
v optimálním provozním stavu. Tím je zajištìna 
maximálnì možná bezpeènost a rentabilita 
provozu. Pøenos dat z vìtrné elektrárny je dálkovì 
zajištìn na dispeèink firmy DeWind s možností 
odstranìní drobných závad. Vìtrná elektrárna 
pomocí azimutových èidel podchycuje aktuální 
smìr vìtru a otáèí celou gondolou, startuje pomocí 
aktivního nastavování listù již od intenzity vìtru 
2,5 m/sec a automaticky se odpojí pøi nepøípustné 
rychlosti dosahující hodnot vichøice. Samotná 
výstavba vìtrné elektrárny je velmi jednoduchá. 
Železobetonový   základ   vèetnì   betonáže    trvá 
6 týdnù, montáž a napojení do distribuèní sítì je 
otázkou 1 týdne. Nejsložitìjší je získání stavebního 
povolení, které s rùznými posudky, studií ochrany 
životního prostøedí, vyjádøení dotèených orgánù 
státní správy, vlastníkù pozemkù,  apod. trvá cca 
10 – 12 mìsícù. Významnou roli pøi realizaci 
takovéto investice hraje samotná obec a její 
obèané. Díky starostovi a zastupitelstvu obce 
Gruna se výstavba obou vìtrných elektráren v k.ú. 
Žipotín realizovala bez vìtších emocí a odporu ze 
strany obyvatel obce. Za takovou pomoc starostovi 
a všem obyvatelùm obce Gruna spoleènost S&M 
CZ Jevíèko velmi dìkuje.

  Ing. Zdenìk Dokoupil

Spoleènost OMT, Obalovna MT s.r.o., byla založena 
7. 10. 2005 spoleèníky M  Silnice a.s. a Stavby silnic 
a železnic a.s.  Majetková  úèast spoleèníkù je 50 % 
a 50 %. Náklady na výstavbu obalovny v Borušovì 
se pohybují kolem 70 milionù korun. S výstavbou 
obalovny  je  spojena  rekonstrukce silnice III. tøídy 
è. III/3682, rozšíøení køižovatky s I/35 a výstavba 
zádržného systému s elektronickým hlásièem úniku 
ropných látek pøi automobilové havárii na I/35. 
Obalovna splòuje veškeré ekologické požadavky 
životního prostøedí. Plánovaný roèní obrat v roce 
2006 je 40 milionù korun.

V souvislosti s touto výstavbou vznikla stavební 
støediska   spoleèníkù,   které  budou  v   souèinnosti 
s OMT dodávat stavební práce a díla v regionu 
Moravskotøebovska.
V souèasné dobì obalovna zamìstnává 6 zamìstnan-
cù z toho 4 byli zamìstnáni pøes úøad práce.
Obalovnu slavnostnì pokøtil lahví šampaòského 
ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a více-
hejtman Pardubického kraje Roman Línek.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

I n v e s t i è n í  a k c e  
„Pøís tavba herny 
stolního tenisu“ by 
se podle èasových 
plánù mìla v tìchto dnech chýlit ke konci.
Kdo jste však všímaví, víte, že aktuální stav není 
nikterak vábný. Stavba byla zahájena 14. prosince 
2005. Prvním krokem, který musel být proveden 
bylo posunutí pøípojnicových elektro-skøíní a 
pøeložení vedení NN uložené pod komunikací. 
Odbor investièního a regionálního rozvoje zahájil 
jednání  s  vlastníkem  kabelového  vedení  ÈEZ a.s. 
o posunutí a pøeložení vedení. Výsledkem je èasový 
posun realizace o 5 mìsícù.
K dnešnímu dni byly provedeny pouze demolièní 
práce na stávající pøístavbì. Zaèátkem mìsíce èervna 
by se stavba koneènì mìla rozbìhnout na plné 
obrátky.            Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR

Okresní  hospodáøská  komora  Svitavy   provozuje 
v rámci  projektu  Informaèní místa pro podnikatele 
1 RM ve Svitavách a 3 expozitury - v Litomyšli, 
Polièce a Moravské Tøebové.  InMP poskytne MSP 
bezplatnì pomoc a obecné informace týkající se 
podnikatelského prostøedí v ÈR a EU, legislativy ÈR 
a EU, poradenství pøi zahájení podnikání, programù 
podpory MSP na regionální a celostátní úrovni, 
vzdìlávacích programù v rámci regionu a centra, 
produktù Centra pro evropskou integraci Hospo-
dáøské komory ÈR, CEBRE, EuroInfoCentra, 
BusinessInfoCentra, CzechTradu, ÈMZRB a dalších 
institucí na podporu MSP.
RM Svitavy sídlí na adrese Kijevská 423/8, 568 02 
Svitavy, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail: 
RMSvitavy@inmp.cz.
Expozitura v Litomyšli sídlí v budovì Mìstského 
úøadu na ulici J.E. Purkynì 918, 570 01 Litomyšl, 
tel.: 461 653 459, mobil: 605 700 631, každou støedu 
od 8:00-11:30 hod. v zasedací místnosti Odboru 
dopravy.
Expozitura v Polièce sídlí v budovì hotelu OPUS na 
ulici Družstevní 893, 572 01 Polièka, mobil: 605 
700 635 nebo 724 613 968, každý ètvrtek od 8:00-
12:00 hod.
Expozitura v Moravské Tøebové sídlí v budovì 
Mìstského úøadu na ulici Olomoucká 2, 571 01 
Moravská Tøebová, tel.: 461 353 195, mobil: 605 
700 631, každé úterý od 8:00-11:30 hod.
V nepøítomnosti pracovníka je možné kontaktovat 
kanceláø ve Svitavách na uvedených èíslech nebo 
volat na mobilní telefony 605 700 631, 605 700 635.

Program regenerace pro rok 2006
Omlouváme se ètenáøùm, kteøí v minulém èísle 
zpravodaje narazili na èlánek o programu 
regenerace pro rok 2005, který se na stránky 
zpravodaje dostal nedopatøením. Pøinášíme proto 
aktuální informace o programu regenerace pro 
letošní rok.
Mìsto Mor. Tøebová obdrželo prozatím státní 
finanèní podporu z Programu regenerace pro rok 
2006 ve výši 2,160.000,- Kè.
Z tìchto finanèních prostøedkù je navržena obnova: 
10 objektù v majetku mìsta
Latinská škola, Kostelní nám. 25/1
– obnova fasády 422.733,- Kè
Renesanèní portál, zámek – jih
– obnova fasády a støechy 135.065,- Kè
Renesanèní portál, zámek – jih
– restaurování 436.135,- Kè
Hradby na ul. Marxova, Ztracená
– u domu p. Nìmèík, p. Sokoláø 140.000,- Kè
Hradby zámek – jih
– obnova hradeb 785.985,- Kè
Radnice, nám. T.G.Masaryka 32/29
– obnova fasády zadní trakt 369.859,- Kè
Radnice, nám. T.G.Masaryka 32/29
– rest. patek vstupního portálu 59.500,- Kè
Prampouchy, nám.T.G.Masaryka145a 123
– obnova fasády a zastøešení   74.755,- Kè
Piaristická škola, Olomoucká 178/2 
– oprava komínu a støechy 120.000,- Kè
Mìš�anský dùm, Poštovní 73/1
– statické zajištìní domu 996.487,- Kè
3 objekty v majetku spoleèenství vlastníkù 
jednotek
Dùm na ul. Hvìzdní 151/4 
–oprava klempíøských prvkù 34.988,- Kè
Dùm na ul. Ès. armády 100/5
– oprava klempíøských prvkù 91.843,- Kè
Dùm na ul. Krátké 80/4
– restaurování portálu 93.800,- Kè
1 objekt v majetku církve
Kostel Nalezení sv. Køíže 10.000,- Kè
a 4 objekty v soukromém vlastnictví
Dùm na  ul. Ès. armády 82/2 218.408.- Kè
Josef Trmaè, Prostìjov
Jarmila Trmaèová, Prostìjov
Dùm na Zámeckém námìstí 56/2 45.000,- Kè
Pavel Tesaø, Moravská Tøebová
Dùm na ul. Bránské 40/6 50.293,- Kè
Zuzana Lièeníková, Moravská. Tøebová
Dùm na nám. TGM 145/24                                                       
Josef Š�astný, Moravská Tøebová
obnova fasády a støechy 558.058,- Kè
restaurování vstupního portálu 69.020,- Kè
Dále mìsto Moravská Tøebová zažádalo o pøí-
spìvek z Programu záchrany architektonického 
dìdictví na obnovu a restaurátorské práce 
zámeckých sklepù ve výši 2,590.000 Kè. Tento 
pøíspìvek nebyl prozatím schválen.

Z mimoøádného jednání zastupitelstva mìsta ze dne 15. 5. 2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo Integrovaného projektu na podporu cestovního 

ü Rozpoèet     na     rekonstrukci     komunikace ruchu Turistické oblasti Svitavsko.
k rekreaènímu støedisku Srnèí z rezervy na Uzavøení smlouvy o spolupráci a o sdružení 
ekonomický a technický rozvoj mìsta ve výši finanèních prostøedkù mezi mìstem Moravská 
180.000,- Kè. Tøebová, mìstem Svitavy, mìstem Litomyšl a 
ü Rozpoèet na nadregionální projekt na podporu mìstem Polièka v souvislosti s pøípravou 
rozvoje cest. ruchu z rezervy na ekonomický a Integrovaného projektu na podporu cestovního 
technický rozvoj mìsta ve výši 150.000,- Kè. ruchu Turistické oblasti Svitavsko dle pøedloženého 
ü Úèast mìsta Moravská Tøebová na pøípravì návrhu.
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Èasový plán investièních akcí mìsta

Høebeèský tunel znovu otevøen

Španìlé otevøeli novou výrobní halu v prùmyslové zónì

Zaèalo se s rekonstrukcí
pøístupové cesty k zámku

Otevírá se dìtské høištì 

Dne 15.5.2006 byla zahájena realizace akce 
„Rekonstrukce pøístupové cesty k zámku“. Stavbu 
provádí firma COLAS CZ, a.s. Jihlava, provoz 
Polièka, odpovìdný vedoucí je pan Mastný. 
Technický dozor stavby zajiš�uje: Doc. ing. Antonín 
Hrabal, CSc. Investorem stavby je Mìsto Moravská 
Tøebová (v zastoupení odbor IRR, Eva Štìpaøová 
tel.: 731 428 396).  
Stavba má být ukonèena do 30.8.2006. Pøedbìžný 
harmonogram postupu prací pøedpokládá, že práce 
budou zahájeny na køižovatce ul. ÈSA a ul. 
Zámecké. Prosíme, abyste omezili parkování 
osobních vozidel tak, jak budete vyzváni vedením 
stavby.
Celá stavba bude provedena za podpory Pardu-
bického kraje a evropského fondu PHARE. Smluvní 
cena stavby je ve výši 10 milionù 303 tisíc Kè.
Dìkujeme Vám za pochopení a vìøíme, že tato 
stavba výraznì prospìje ku zlepšení životního 
prostøedí a zkvalitnìní životních podmínek Vás 
obyvatel na ul. Zámecké a Zámeckém námìstí.                                                                                 

Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR

Pøi postupné realizaci  jednotlivých bodù Plánu 
zdraví a kvality života 2004-2005 se za spolupráce 
koordinátora projektu Zdravé mìsto a èlenù Komise 
sociální, zdravotní a péèe o dìti, která je komisí rady 
mìsta,  podaøilo vyèlenit èást finanèních prostøedkù 
z rozpoètu mìsta na zbudování dìtského høištì. 
Nejvhodnìjším místem pro nìkolik prùlezek byl 
urèený prostor na zámku.  

Po poradì s odborníky byla pro výstavbu vhodných 
prùlezek s pestrým výbìrem èinností pro dìti 
vybrána firma, která nabízí atypické, zároveò 
bezpeèné prùlezky. Nátìr je proveden pøírodní, 
olejovou barvou na bázi èištìných, pøírodních 
rostlinných surovin. Materiálem prolézaèek je 
broušené akátové døevo (Trnovník akát Robinia 
pseudoacacia), ze kterého se neuvolòují tøísky jako 
je to u jiných typù døeva.  
Podle požadavkù Centra úrazové prevence je høištì 
plotem oddìleno od okolních komunikací, povrch 
pod prùlezkami tlumí pøípadné nárazy pøi pádech 
dìtí. Zaøízení je dostateènì ukotveno a na høišti je 
dost volného prostoru pro možnou hru a pobíhání, 
aby nedošlo ke støetu s prùlezkou. 
Realizátorem samotného projektu byly Technické 
služby, s.r.o., které zajistily výstavbu prùlezek a 
úpravu celého prostoru høištì. Firma Kolp, s.r.o. 
Moravská   Tøebová   se   vìnovala  obnovì  hradeb 
v úseku høištì s nákladem 250 tisíc Kè. 
Høištì bylo dokonèeno v záøí 2005. Celková 
investice byla 436 tisíc Kè (vybavení mobiliáøem, 
instalace oplocení, vstupní brány, zahradnické práce, 
zemní práce). Souèástí vybavení je šapitó, 
dvojhoupaèka s plošinkou, zavìšený krokodýl, 
trojhrazda, domeèek, pískovištì, lavièky pro 
odpoèinek.
V prostoru høištì byla zøízena travnatá plocha, 
vysazen živý plot. Byly osazeny zámecké terasy 
trvalkovou výsadbou.
Slavnostní otevøení je plánováno na 1. 6. 2006  na 
Mezinárodní den dìtí. 

Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé mìsto

Gabriela Horèíková,
øeditelka Technických služeb s.r.o.

Odbor investièního a regionálního rozvoje rozplá-
noval sled investièních akcí v roce 2006 s ohledem 
na jednotlivé èasové a provozní závažnosti.
Akce dokonèené: dìtské høištì v areálu zámeckých 
zahrad, chodník na ulici Jevíèská (rozšíøení 
komunikace a pøeložka vedení Telecomu).
Akce probíhající: rozšíøení kanalizaèní sítì (dotace 
ze Státního fondu životního prostøedí), spodní stavba 
parkovištì Jevíèská, rekonstrukce ul. Zámecké 
(dotace z EU-PHARE 2003 a Pard. kraj), pøístavba 
herny stolního tenisu, oprava komínu a støechy na 
MìÚ Olomoucká, obnova fasády Latinské školy 
(dotace z programu regenerace MPR), obnova 
fasády radnice – zadní trakt (dotace z programu 
regenerace MPR), obnova hradebních zdí  zámek jih 
(dotace z programu regenerace MPR), restaurování 
nákolníkù portálu radnice (dotace z programu 
regenerace MPR), obnova  restaurování zámeckého 
portálu – jih (dotace z programu regenerace MPR), 
rekonstrukce zámeckých sklepení (dotace z pro-
gramu záchrany architektonického dìdictví).
V brzké dobì bude zahájena: rekonstrukce 
zámeckého nádvoøí (dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj), oprava obloukù do ulice Pivovarské 
(dotace z programu regenerace MPR), výstavba 
inženýrských sítí pro firmu Protechnik Consulting 
(dotace Pardubický kraj), nátìr fasády na klubovnì 
hasièù v Sušicích, zateplení sociálního zaøízení a 
oprava oken na Centru volného èasu.
Pøipravuje se: regenerace panelového sídlištì 
Západní (dotace z Ministerstva pro místní rozvoj), 
výstavba deš�ové kanalizace pro firmu Protechnik 
Consulting (dotace Pardubický kraj), výstavba 
parkovištì u aquaparku, rekonstrukce støechy pen-
zionu Sociálních služeb, rekonstrukce komunikace 
na Srnèí (dotace z Ministerstva pro místní rozvoj), 
dokonèovací práce na odvodnìní høbitova, 
bezbariérové pøístupy do objektu ZŠ Palackého 3, 
oprava sociálního zaøízení ZŠ Kostelní nám.

            Ing.Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR

Alespoò jednosmìrný provoz høebeèským tunelem, 
jehož vjezd v dubnu zavalil sesuv zeminy, byl 
povolen v mìsíci kvìtnu. Ve støedu 10. kvìtna se 
uskuteènil kontrolní den týkající se zabezpeèovacích 
prací a otevøení jednoho jízdního pruhu ze smìru od 
Svitav do Moravské Tøebové, druhý smìr jezdí po 
souèasné objížïkové trase.

„Samozøejmì jsem rád, že se otevøe provoz pod 
Høebèem, by� jedním rychlostním pruhem. Znamená 
to zkrácení cesty pro lidi, kteøí jsou v našem mìstì 
zamìstnaní, a také se jim naskytne pøekrásný výhled 
na Moravskou Tøebovou a její okolí, jestliže vyjedou 
z tunelu ven.  Do budoucna plánujeme vybudování 

Firma Treboplast, stoprocentnì vlastnìná španìlskou 
spoleèností Industrias Tajo S.C., na konci kvìtna 
slavnostnì otevøela svou zbrusu novou výrobní halu 
v Mìstské prùmyslové 
zónì v M. Tøebové. 
Otevøení se zúèastnilo 
nìkolik desítek pozvaných hostù, mezi nimiž 
nechybìli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 
agentury CzechInvest, Pardubického kraje a také 
zástupci mìsta Moravská Tøebová v èele se starostou 
Josefem Oš�ádalem. „Pøilákání nových investorù do 
mìsta bylo jednou z mých priorit v oblasti 
ekonomického rozvoje, na kterou jsme se obzvláštì 
zamìøili. Z úspìšného zaplnìní celé prùmyslové zóny 
mám osobnì radost, nová pracovní místa by mìla 
nabídnout perspektivu zamìstnání nìkolika desítkám 
pracovníkù,“ øekl starosta Oš�ádal. Španìlská 
spoleènost, která se zabývá výrobou plastových 
výliskù pro automobilový prùmysl, má v Moravské 
Tøebové velké plány. „V první fázi zamìstnáme 
minimálnì 30 lidí, dalších nìkolik desítek pozic 
vytvoøíme dle situace na trhu automobilových dílù, 
který èeká rychlý rùst. Moravská Tøebová má velkou 
výhodu a zároveò šance na další rozvoj díky své 
geografické poloze. Je odtud blízko do Mladé 

rozhledny na Høebèi. Myslím, že to Moravskou 
Tøebovou velmi zatraktivní,“ sdìlil starosta mìsta 
Josef Oš�ádal.
K sesuvu došlo díky použití špatného materiálu - 
jílovité navážky, která hùøe propouští vodu. V le-
tošním roce napadlo hodnì snìhu a byly povodnì, 
což je spousta vody, která nemìla kudy odtéct, proto 
došlo k podtrhnutí svahu.
„K tomu, aby mohl být tunel otevøen z obou smìrù, 
je tøeba v první øadì odvodnit pískovcový skalní 
masiv,  zabudovat drenáže a zátìžové lavice, které 
svah zpevní a zadrží. V této dobì se doèiš�uje a 
dotvarovává èelní stìna skály. Musí se dokonèit 
sanaèní práce a zasí�ovat obnažený skalní masiv 
proti padajícímu kamení ze skály. Na celkové 
dodìlávky bude potøeba zhruba dvou mìsícù, záleží 
ovšem také na poèasí,“ sdìlil námìstek Jiøí Jedlièka 
z Øeditelství silnic a dálnic Pardubice.
V souèasné dobì se provádí zasí�ování skalního 
masivu pomocí speciálních sítí. Ty budou zabez-
peèeny lanovými kotvami, které budou ukotveny do 
skalního masivu. „Na tyto sítì bude použit jemný 
štìrk, aby docházelo k lepšímu odvodnìní svahu, a 
nepatrná vrstvièka zeminy, abychom svah mohli 
zatravnit,“ vysvìtluje námìstek Jiøí Jedlièka.
Úklid sesuté zeminy a zabezpeèovací práce stály 
doposud 30 milionù Kè, dalších 60 milionù Kè bude 
ještì profinancováno.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Boleslavi  i  do Kolína a na druhou stranu do Žiliny 
i Trnavy, kde se rozbíhá výroba nových automobilek 
KIA a Peugeot,“ vysvìtlil Jose Recalde, øeditel 
Treboplastu. 
V zónì je již pøítomna firma Nástrojárna MM, 
zamìøená na výrobu forem pro automobilový 
prùmysl, a také spoleènost DGF, výrobce bombièek 
s náplnìmi CO . „K tìmto dvìma spoleènostem nyní 2

pøibyl Treboplast a v nejbližší dobì spustí výrobu 
také Atek, pøímý dodavatel koncernu VW. Koncem 
letošního roku plánuje zahájit produkci v prùmyslové 
zónì švýcarská spoleènost Protechnik Consulting, 
která podniká v oboru pøesného strojírenství,“ dodal 
M. Netolický, manažer prùmyslové zóny.         -red-
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Vojenská škola
má svùj bojový prapor

Bojový prapor propùjèil Støední technické škole 
Ministerstva obrany v Mor. Tøebové prezident re-
publiky. Slavnostní pøedání praporu probìhlo v areá-
lu školy se vší okázalostí. Prapor  pøedal øeditel 
personální sekce generálmajor Vladimír Lavièka 
veliteli školy plukovníku Jiøímu Kopeènému. „Mám 
radost z jiskry ve Vašich oèích a jsem hrdý na to, že 
to mohu být právì já, kdo Vám prapor pøedá,“ øekl 
generálmajor  k seøazeným zástupùm studentù. 
Po slavnostní pøehlídce školy se v posádkovém 
Domì armády konal hodinový koncert, který pøipra-
vila Vojenská konzervatoø z Roudnice nad Labem.    

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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M A T R I K A
Sòatky:
Duben: Petr Vilímek

– Simona Zatloukalová
Vícov-Moravská Tøebová
Jaroslav Mlejnek

– Magda Trantírková
oba Kunèina

Kvìten: Petr Šatník – Pavla Neèasová
oba M.T.

M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod. 

Statistika za období 15. 4. – 14. 5.  2005
Poèet zjištìných pøestupkù                      184
Z toho øešeno blokovì                               45
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu   5

15. 4. v 03:00 h. nalezla hlídka MP na ulici 
Cihláøovì spícího mladíka. Mladík byl probrán a 
jelikož jevil známky opilosti, byla u nìj provedena 
dechová zkouška na alkohol. Na základì výsledku 
této zkoušky byl mladík pøevezen do svého bydlištì 
a pøedán rodièùm.
V 03:50 h.  pøijala hlídka MP oznámení o rušení 
noèního klidu v domì na ulici Jiráskovì. V ozna-
èeném bytì se nacházely dvì dospìlé osoby, mezi 
kterými došlo ke sporu. Na místo se dostavila i 
hlídka PÈR, která øešení pøestupku pøevzala.
16. 4. ve 22:30 h.  uklidòovala hlídka MP spor mezi 
nájemníky domu na ulici Svitavské. Došlo ke 
zranìní jednoho nájemníka domu, a proto byl pøípad 
pøedán k doøešení PÈR.
18. 4. v 11:00 h. byla hlídce MP oznámena rvaèka 
mezi  dvìma  muži  na  ulici  Lanškrounské.   Jeden 
z mužù utrpìl zranìní a musel být ošetøen RZS. 
Pøípad je v šetøení PÈR.
19. 4. v dobì od 15:30 h. do 17:30 h. byla hlídka MP 
požádána PÈR o regulaci dopravy pøi vážné 
dopravní nehodì na silnici è. è. I/35 za Moravskou 
Tøebovou ve smìru na Svitavy.

20. 4. v  09:15 h. byl hlídce MP nahlášen hoøící 
kontejner na papír na Dukelské ulici. Kontejner byl 
pøi pøíjezdu hlídky již uhašen obyvateli pøilehlého 
domu.
21 .4. v 18:30 h. pøijala hlídka MP oznámení o sporu 
mezi obsluhou baru a podnapilým zákazníkem na 
ulici Brnìnské. Opilec byl vyzván k zaplacení útraty 
a vykázán z baru.
24. 4. v 17:30 h. asistovala hlídka MP RZS pøi 
nakládání agresivního pacienta, který byl pøevezen 
na psychiatrii. 
26. 4. v 15:10 h. pøijala hlídka MP oznámení o hoøící 
døevìné garáži u nádraží ÈSAD. Oznámení bylo 
ihned pøedáno hasièùm.
V 16:00 h. opìt spolupracovala hlídkami MP s ha-
sièi.  Tentokrát  hoøel starý odpad v bývalé hospodì 
v Sušicích.
29. 4. v 05:30 h. pøijala hlídka MP oznámení o rvaè-
ce v baru na ulici ÈSA. Podnapilý muž zde napadl 
èíšníka, který mu odmítl prodat alkoholický nápoj. 
Došlo ke zranìní zamìstnance baru, pøípad byl 
pøedán k doøešení na PÈR.
4. 5. v 10:00 h. byla hlídka MP pøivolána do OD 
Lidl, kde došlo ke krádeži zboží. Zákazník byl na 
místì odmìnìn blokovou pokutou.
12. 5. ve 23:30 h. byla hlídka MP pøivolána do herny 
Slavia,  kde  skupina  opilcù  urážela obsluhu herny 
a tropila výtržnosti. Situace byla uklidnìna a opilci 
vykázáni z herny.
13. 5. ve 13:40 h. byla hlídka MP pøivolána na 
silnici è. I/35, kde se pohyboval muž, který zmatenì 
pobíhal uprostøed vozovky. Jednalo se o muže 
trpícího duševní nemocí z Domova dùchodcù v Mo-
ravské Tøebové. Byl hlídkou pøevezen zpìt do 
Domova a pøedán personálu.          strážník Fr. Juriš

V informaèním  systému  MìÚ v Moravské 
Tøebové bylo k 30.4.2006 vedeno celkem 
11 243 obèanù ÈR, z toho 43 cizincù s po-
volením k trvalému pobytu na území Èeské 
republiky.
Za mìsíc duben se v Moravské Tøebové 
narodilo 12 dìtí, zemøelo 11 obèanù, 
pøistìhovalo se  18 obyvatel a odstìhovalo 
12 obèanù.

Kolik nás je

N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Tragická nehoda na Velikonoce
K tragické dopravní nehodì došlo dne 17.4. pøed 
sedmou   hodinou   veèerní.   Jednadvacetiletý   muž 
z Mladìjova na Moravì jel bez ochranné pøilby na 
motocyklu, který není evidován v registru 
motorových vozidel. Pøi jízdì v obci Rychnov na 
Moravì smìrem od Mladìjova na pøímém úseku 
nezvládl øízení motocyklu, vyjel vlevo mimo 
komunikaci a èelnì narazil do stromu. Øidiè byl na 
místì mrtev.
Smrtelnì nebezpeèná silnice I/35
Jako  smrtelnì  nebezpeèným  se  ukazuje být rovný 
a pøehledný úsek na silnici è. I/35 mezi tunelem a 
Moravskou Tøebovou. K další tragické dopravní 
nehodì zde došlo dne 19.4. pøed tøetí hodinou 
odpolední. Devìtaètyøicetiletý øidiè osobního 
automobilu Ford Mondeo z Olomouce jedoucího ve 
smìru od Svitav z dosud nezjištìných pøíèin vjel do 
protismìru a následnì vlevo mimo komunikaci, kde 
narazil do stromu. Øidiè na místì zemøel, jeho 
pìtadvacetiletá spolujezdkynì utrpìla tìžká zranìní.
Kriminalisté usvìdèili zlodìje
Policejní komisaø obvinil tøi mladistvé z Mo-

ravskotøebovska z provinìní krádeže vloupáním. 
Mladiství jsou podezøelí z násilného vniknutí do 
domu v Boršovì, kterého se dopustili na poèátku 
dubna tohoto roku. Z místa odnesli vìci v hodnotì 
1.500 Kè.
Policejní Toxi tým opìt zasahoval
Pouhé  dva  mìsíce  staèily  svitavskému  Toxi týmu 
k rozpracování akce ANDROMEDA, v jejímž 
prùbìhu monitorovali drogovou scénu na 
Moravskotøebovsku. Na zaèátku kvìtna zajistili 
kriminalisté na nìkolika místech poblíž Moravské 
Tøebové další varny pervitinu. Policejní komisaø 
sdìlil obvinìní tøem mužùm ve vìku od tøiadvaceti 
do šestadvaceti let z obce u Moravské Tøebové pro 
trestný èin nedovolené výroby a držení omamných a 
psychotropních látek a jedù. Kriminalisté muže viní 
z toho, že od listopadu loòského roku do souèasnosti 
v trvalém bydlišti jednoho z nich opakovanì 
vyrábìli pervitin a drogu distribuovali i dalším 
uživatelùm na Svitavsku a Ústeckoorlicku.  Pro dva 
z nich byla výroba a prodej pervitinu hlavním 
zdrojem pøíjmù. Pachatelé trestnou èinnost doznali.
Dle  sdìlení  pracovníkù  svitavské  kriminální 
policie se i v tomto pøípadì jedná o osoby policii 
známé a v následujících týdnech pravdìpodobnì 
budou následovat obvinìní dalších osob.
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Kvalita pitné vody
Pitná voda je smìsí nejrùznìjších látek, 
minerálù a slouèenin rozpuštìných ve 
vodì. Obsah tìchto látek je závislý na 
pùvodu pitné vody  u podzemních vod jsou 
jejich koncentrace vyšší. Pitnou vodou 
pøijímá lidské tìlo významnou èást 
dùležitých minerálních látek. Samozøejmì 
ne všechny slouèeniny pøítomné ve vodì 
jsou pro zdraví èlovìka pøínosné. 
Množství jak žádoucích, tak nežádoucích 
látek v pitné vodì je upraveno právním 
pøedpisem   vyhl.  MZd  è.  252/2004  Sb. 
v platném znìní, která stanovuje hygienic-
ké požadavky na kvalitu pitné vody. 
Surová voda èerpaná z podzemních zdrojù 
zásobujících mìsto Moravská Tøebová 
nemusí být žádným zpùsobem upravována, 
aby byly splnìny požadavky na kvalitu 
pitné vody. Pouze z hlediska zajištìní 
bakteriologické nezávadnosti dodávané 
vody je realizováno hygienické zabezpeèe-
ní vody chlorováním. 
Pokud chcete získat více informací o slo-
žení  vody  používané ve vaší domácnosti, 
o aktuálních výsledcích provozní kontroly 
jakosti vod a mít možnost srovnání 
parametrù „naší“ vody s požadavky 
právního pøedpisu, pak sledujte tuto 
rubriku, kde budou pravidelnì zveøejòová-
ny údaje o jakosti vody dodávané do 
vodovodu Moravská Tøebová. 
Na úvod bychom se chtìli zmínit o tzv. 
tvrdosti vody. Tento termín oznaèuje 
celkový obsah solí vápníku a hoøèíku ve 
vodì. Tyto minerální soli jsou prokazatelnì 
velmi dùležité pro lidský organismus, 
jejich pøítomnost je tedy žádoucí. Dotazy 
na tvrdost vody jsou pomìrnì èasté taktéž 
v souvislosti s používáním napaøovacích 
žehlièek, praèek a myèek nádobí. V Mo-
ravské Tøebové se namìøené hodnoty 
tvrdosti vody (pøesnìji Ca + Mg) pohybují 
v rozmezí 2,2 až 2,9 mmol/l, jedná se tedy 
o vodu støednì tvrdou až tvrdou. 
Doporuèená hodnota vyhl.è. 252/2004 Sb. 
je 2 až 3,5 mmol/l.  Koncentrace indikova-
né na rùzných místech vodovodovodu jsou 
mírnì odlišné v závislosti na dominantním 
podílu vody z urèitého zdroje.
V pøípadì potøeby lze pøesnìjší údaje 
získat u provozovatele vodovodu.

VHOS
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Mladìjovská prùmyslová dráha

Událost k zamyšlení

Pozvánka

Sdružení pøátel Kulturního domu
Vás zve na oslavu v rámci 750 let vzniku 

obce Boršov.
Slavnostní zahájení probìhne

29. 7. v Kulturním domì v Boršovì
od 14.00 hodin 

posezením u dechovky a lidového 
vypravìèe.

Veèer od 20.00 hod. 
Vás srdeènì zveme na tradièní pou�.

Sdružení pøátel Kulturního domu Boršov

V sobotu 29.4. se v naší velké tìlocviènì na 
Olomoucké ulici stalo nìco, co bylo pozdìji 
policií oznaèeno za vloupání, krádež a nièení 
cizího majetku. Byly ukradeny ètyøi hasièské 
pøístroje, florbalová výzbroj a výstroj a poni-
èena podlaha tìlocvièny, nebo� neznámá osoba 
vytáhla  hadici  hydrantu doprostøed tìlocvièny 
a vodu pustila plným proudem na parkety. 
Zarážející je ale skuteènost, že pachatel si 
otevøel bezpeènostními klíèi a za sebou na 
dvakrát i uzamkl. Tyto klíèe vlastní omezený 
poèet lidí na øádnou smlouvu o pronájmu. 
Ovšem tyto zodpovìdné osoby se nechovají 
vždy jako  zodpovìdné a klíèe pùjèují známým 
a kamarádùm. Asi se v tuto chvíli již nedovíme, 
kdo to byl, pøestože na místo byla pøivolána 
okamžitì policie. Díky náhodì, škoda nenabyla 
takového rozsahu, jako kdyby voda tekla celé tøi 
dny. Pøesto je nutná oprava parket po øádném 
vysušení, což si vyžádá nemalé náklady.
Nás žáky mrzí, že bychom nemìli v koneèném 
dùsledku kde cvièit. Ovšem ptáme se Vás 
dospìlých – to má být ten vzor pro nás, jak by-
chom mìli øešit problémy až jednou dospìje-
me?! My jsme opravdu rádi, že za poslední 
období se prostøedí tìlocvièny znaènì zlepšilo a 
nemyslíme si, že má kdokoliv právo na takové 
jednání.

žáci ZŠ Ès.armády 179, Moravská Tøebová

Boršov letos slaví 750 let
od svého vzniku
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úù ISŠ Moravská Tøebová
Brnìnská 1405, Mor. Tøebová, PSÈ 571 01
pøijme od 1.9.2006 uèitele anglického jazyka
Nabízíme: možnost ubytování, další profesní 
rùst. Bližší informace:  e-mail: info@sosmt.cz
tel. 461316322  Mgr. Libor Èáp

Úvodní semináø pro starosty a podnikatele
zahájil projekt vzdìlávání v cestovním ruchu

V Moravské Tøebové probìhl zaèátkem kvìtna 
úvodní semináø k systémovému projektu Mini-
sterstva pro místní rozvoj zamìøeného na vzdìlávání 
v cestovním ruchu. Semináø, který byl urèen 
starostùm mìst a obcí Pardubického kraje a podni-
katelské  veøejnosti,  mìl  za  cíl  seznámit  úèastníky 
s úspìšnými projekty v cestovním ruchu, možnostmi 
èerpání prostøedkù na projekty podporující cestovní 
ruch a v neposledním øadì nechybìla ani prezentace 
informaèních systémù, týkající se využití panorama-
tických kamer.
„Pardubický kraj je bohužel z hlediska cestovního 
ruchu v porovnání s jinými kraji pozadu, ale v øadì 
oblastí má velký potenciál. Je proto tøeba pomoci 
starostùm mìst a obcí, ale i podnikatelùm, aby umìli 
využít možností, které jim projekty na podporu 
cestovního ruchu nabízí a to zejména prostøednic-
tvím financí z evropských fondù,“ øekl ministr Radko 
Martínek, který se semináøe zúèastnil.
Prostøedky na realizaci vzdìlávacího projektu 
plynou z Operaèního programu Rozvoje lidských 
zdrojù (OP RLZ), opatøení 4.2, tedy Specifického 
vzdìlávání, který je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu. V souèasné dobì byly schváleny 
ètyøi systémové projekty v hodnotì pøes 250 milionù 
Kè.
Jedná se o:
- školení a vzdìlávání pracovníkù v cestovním ruchu;

- vzdìlávání pracovníkù veøejné správy v cestovním
   ruchu; 
- informace v cestovním ruchu;
- destinaèní management a vytváøení produktù
   v cestovním ruchu. 
Projekty   jsou   zamìøeny  na  školení   pracovníkù 
v cestovním ruchu, malé a støední podniky, veøejnou 
správu a instituce, vèetnì škol a nestátních nezisko-
vých  organizací,  s  cílem jejich dalšího vzdìlávání 
a zvyšování úrovnì služeb nabízených v cestovním 
ruchu v rámci jednotlivých regionù. 

Karin Cífková, Communication Works

Termíny jízd pro veøejnost v roce 2006

Vlaky vedené historickými parními lokomotivami budou 
vypravovány z prostorù Prùmyslového muzea Mladìjov v tìchto 
dnech:
Sobota 6.5 Zahájení sezóny
Sobota 20.5
Sobota 3.6
Pátek 16.6 Jen pro školy
Sobota 17.6
Sobota 1.7
Sobota 8.7 Historie v pohybu
Sobota 15.7
Sobota 22.7
Sobota 29.7
Sobota 5.8 Mladìjov - Blosdorf 1915
Sobota 12.8
Sobota 19.8
Sobota 26.8
Sobota 2.9
Sobota 16.9 Ukonèení sezóny

V  termínech  veøejných  jízd  budou  poøádány doprovodné  akce – 
v sobotu 8.7. výstava starých strojù (parních strojù, stabilních 
motorù a traktorù) v provozu a v sobotu 5.8. probìhne vzpomínková 
akce na boje v 1. svìtové válce s bojovými ukázkami “Mladìjov-
Blosdorf 1915“. Další akce budou prezentovány na internetu.
Na objednávku je možno vypravit zvláštní osobní nebo i nákladní 
vlak mimo výše uvedené termíny.
Kromì svezení na úzkorozchodné železnici mohou návštìvníci 
shlédnout expozice Prùmyslového muzea Mladìjov, kde uvidí 
mnoho unikátních historických strojù, z nich nìkteré v provozu.

Další informace naleznete na internetové adrese  www.mladejov.cz 
a na telefonním èísle +420 603 142 796

Jízdní øád veøejných jízd:

Pøijmìte pozvánku na veøejné projednávání 
Plánu zdraví a kvality života, které se koná 
8.6. v 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Mìstského úøadu na Olomoucké ul.
Plán zdraví a kvality života je souborem 
odbornì posouzených námìtù a potøeb obyvatel 
mìsta, který mùže být hlavním prùvodcem pro 
vedení mìsta pøi rozhodovacích èinnostech. 
Jednotlivé zámìry jsou postupnì realizovány ve 
spolupráci se všemi partnery projektu Zdravé 
mìsto, který díky Národní síti zdravých mìst 
využívá nástroje moderního rozvoje, dané 
pøijatými mezinárodními dokumenty Zdraví 21,  
Agenda 21  a  Národní akèní plán zdraví a ži-
votního prostøedí.
Plán zdraví je každoroènì aktualizován právì na 
veøejných fórech ve spolupráci všech pøí-
sedících. Plnìním všech plánovaných zámìrù je 
zajištìno smìøování k udržitelnému,  zdravému 
rozvoji mìsta a kvalitnímu životu jeho obyvatel. 
Proto je vaše úèast nutná!
Akce je za aktivní spolupráce s Národní sítí 
Zdravých mìst ÈR podpoøena Ministerstvem 
životního prostøedí a z Evropského sociálního 
fondu ÈR. 

Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé mìsto
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.: 
fax:   e-mail: 

Pøedprodej:
pondìlí a støeda   14.00 - 19.00 hod.

ètvrtek   9.00 - 12.00 hod.
a vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

461 311 127, 461 544 282–4
461 544 287 kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní 
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì 
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty 
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak 
budou prodány.

Z pohádky do pohádky

3.6. sobota

Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho 
kamarádù.
15.00 hodin, vstupné:  35,-

5.6. pondìlí      

Nejnovìjší pohádka známé televizní a divadelní 
autorky Boženy Šimkové. 
Lidským hrdinùm v ní nepomáhá žádný pohádkový 
dìdeèek, dobrá víla nebo skøítek, ale jen a jen jejich 
vlastní dùvtip a šikovnost. Pohádka srší vtipem, 
humore, laskavostí a je zpestøena øadou veselých 
písnièek. 
8.30 a 10.00 hodin, vstupné: 35,-

21.6. støeda

V pokraèování úspìšné animované pohádkové 
komedie se vrací mamut Manny, lenochod Sid, 
Šavlozubý tygr Diego i prehistorická veverka. 
Manny by rád založil rodinu, ale nejen jemu 
komplikuje život tání a blížící se povodeò.
17.00 hodin, vstupné: 35,-

22.6. ètvrtek

Pohádkový pøíbìh nás zavede do doby husitské, kdy 
vojsko slavného vojevùdce Jana Žižky z Trocnova  
se snaží dobýt jihoèeský hrad Rabí. Láska, odvaha, 
ale také slabost a zákeønost to jsou lidské charaktery, 
které rozehrají tento dìj. Naštìstí je tu však rek 
Kašpárek, jenž má snahu nepochopitelné válèení 
ukonèit, najít svého kamaráda a spoleènì se vrátit ke 
své pùvodní profesi „bavièe lidièek a dìtièek“. 
8.30 a 10.00 hodin, vstupné: 10,-

23.6. pátek

Hrdiny tohoto pøíbìhu jsou: princezna, zahledìná do 
bohatství a pozlátka, její tøi nápadníci,bezradný 
tatíèek král, jehož jedinou oporou je Kašpar se svým 
dùvtipem a poctivý, avšak chudý kuchaø Honza, 
který vše øeší selským rozumem.
8.30 a 10.00 hodin, vstupné: 10,-

24.6. sobota

Pohádkový pøíbìh ètyø sourozencù ze zemì plné 
kouzel a zázrakù jménem Narnie…
15.00 hodin, vstupné: 35,-

Týden pohádek pro dìti

Bambi 2

Jak si princezna vzala draka

Doba ledová 2

Žižka u hradu Rabí

Jak Honza s duchem zatoèil

Letopisy Narnie: Lev, èarodìjnice a skøíò

A

A

A

A
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Kvìtinová show sklidila úspìch

Módní „šou“ dostala diváky do varu

Nejúspìšnìjší poèinem tradièního festivalu Dny 
slovenské kultury byla Èesko-slovenská show 
kvìtinových mistrù, která probìhla na konci dubna 
letošního roku ve dvoranì muzea v Moravské 
Tøebové.

Své umìní pøedvádìli uznávaní èeští odborníci na 
floristiku Slávek Rabušic, Marie Bittnerová a Slovák 
Lászlo Foldés. Více než 170 lidí obdivovalo um 
opravdových mistrù, pøi níž se tajil dech. Akci 
organizovalo Kvìtinové studio Vìra Weinlichová ve 
spolupráci s Kulturními službami mìsta. Vìra 
Weinlichová již delší dobu spolupracuje se 
špièkovými èeskými floristy a úèastní se podobných 
akcí po celé Èeské republice. V dubnu letošního 
roku otevøela novou reprezentaèní prodejnu v centru 
mìsta na Marxovì ulici. „Mým zámìrem bylo ukázat 
lidem v Moravské Tøebové, že vázání kvìtin mùže být 
opravdovým umìním,  nejen  obligátní  tøi karafiáty 
v celofánu,“ usmívala se Vìra Weinlichová. Kromì 
ukázek kvìtinových aranžmá èi dárkových kytic, 
bylo možné shlédnout i netradièní svatební kytice, 
které pøedvádìly modelky z módního salónu 
Marcely Neubauerové. Závìreèným vyvrcholením 
veèera byla stylizace modelek do symbolického 
odchodu zimy a extravagantního pøivítání jara. 
„Kvìtiny lze využít nejen jako doplnìk a pøízdobu 
šatù, ale také jako šperk. Ozdobí každou ženu, nejen 
naše modelky,“ øekla Marcela Neubauerová. Celý 
podnik byl dùkazem, že pokud se najdou schopní 
organizátoøi, mohou se i v našem malém mìstì 
podaøit velké vìci. „Publikum bylo skvìlé a kvìti-
novou show si opravdu užívalo, což pro nás bylo tou 
nejlepší odmìnou za nároènou pøípravu akce,“ 
uzavøela Weinlichová. -net-

Novým hitem, který spolehlivì zaplní sál diváky, se trendy pøedvedeny opravdu zábavnou formou v pou-
v posledních  letech  stala v Moravské Tøebové akce tavé choreografii. Nechybìl ani tanec a jiné 
s názvem „Módní šou“. legrácky, které publikum dokázalo náležitì ocenit. 
Letos probìhla v polovinì kvìtna v budovì Slosovatelné vstupenky nabídly výhercùm nejen 
mìstského muzea. „Pøedvedeny byly modely pro kvìtiny a kosmetické balíèky, ale také poukaz na 
jaro a léto 2006, jimž budou dominovat tyrkysovì zapùjèení vozu New Opel Zafira na víkend s plnou 
modrá, kvìtinové potisky, proužky a øasené suknì,“ nádrží od spoleènosti Socar servis. Dvì stì návštìv-
øekla organizátorka autorské kolekce Marcela níkù odcházelo spokojeno, inspirováno novou módní 
Neubauerová. Celá akce byla skuteènì pojata jako kolekcí, trendy v líèení a novinkami kosmetických 
„šou“, proto byly žhavé novinky a aktuální módní firem.      -net-

Divadlo
10.6. sobota

„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“ 
Love story plná humoru a neèekaných  poznání.
K napsání Motýlù inspiroval Gershe podle vlastních 
slov rozhlasový poøad. Šlo zpovìï slepého mladého 
muže, který vyprávìl o svém životì a pocitech.
Režie: Alexej Pyško
Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová/ Jana Stryková, 
Valérie Zawadská a Richard Trs�an.
19.30 hodin, vstupné: 180,-        

Koncerty
1.7. sobota

Koncert legendární moravsko-
tøebovské skupiny, která zahraje 
u pøíležitosti 50. výroèí TJ 
Slovan.
Kapela vznikla v roce 1994 ze 
souboru Rozcapený bobr, který 
hrál výluènì vlastní tvorbu. 
Rockeøi se vrátili ke vzorùm, 
podle nichž zaèínali po roce 
1970 a blues zaèlenili do názvu 
pro lepší èitelnost své produkce.
Vlastní skladby obstarává autorská dvojice V. Mo-
ravec a P. Smékal s námìty básníka a dvorního 
textaøe R. Berana.
18.30 hodin, høištì TJ Slovan

   
Nejlepší èeský revival všech dob
U pøíležitosti oslav TJ Slovan uspoøádají Kulturní 
služby mìsta koncert skupiny, která dokázala mít 
komerènì úspìšnìjší revival než originál. Osmi-
èlenná skupina Dìda Mládek Illegal Band vystoupí 
na høišti TJ Slovan.
Skupina zaèala hrát v roce 1998,  vydala dvì alba 
(obì jsou bezejmenná, pouze oznaèená èíslicí a jsou 
vydána v letech 2000 a 2002) a má nacvièených 
nìkolik desítek songù pro koncertní podobu. Nejvìtší 
úspìch samozøejmì zaznamenávají nejznámìjší 
Mládkovy hity - Lízátko, Venda, Medvìdi nevìdí, 
Rychlík jede do Prahy nebo Jožin z Bažin. „Ivana 
Mládka miluju tak od pìti let. Byl to vždycky mùj 
hudební guru,“ øekl Marcel Marek, frontman a zpì-
vák kapely Dìda Mládek Illegal Band.
Pøijïte se naživo pøesvìdèit o jejich jedineèném 
podání skladeb klasického èeského hitmakera Ivana 
Mládka.
20.00 hodin,  høištì TJ Slovan 

Motýli /Leonard Gershe/

Kaderus blues 

Dìda Mládek Illegal Band

Dìda Mládek Illegal Band



Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:                14.00-16.00 h.
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského umìní 
V pátek 9. 6., v rámci celodenního programu 
vìnovaného Japonsku, bude slavnostnì otevøena  
novì instalovaná expozice mimoevropské sbírky. 

Výstava:
Èínská tradièní malba – výstava potrvá do 11. 6.
Vladimír Birgus: Fotografie
Jindøich Štreit: Fotografie
- v rámci Fotofestivalu; zahájení 17. 6. v 10.00, 
výstavy potrvají do 31. 7. 2006

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz

Stálé expozice:
Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
v minulosti
Humanismus a renesance v Moravské Tøebové
Geologické pomìry Moravskotøebovska
Zbranì a jejich využití

Expozice Moravská Tøebová v 17. - 20. století je 
obohacena o tøi restaurované barokní obrazy 
evangelistù Jana, Marka a Matouše a pozoruhodný 
oboustrannì malovaný døevìný køíž, jemuž byly 
vìnovány dva pøíspìvky v Moravskotøebovských 
vlastivìdných listech  v è. 5/1995 a 6/1996. 
Expozice  Venkovský  život  na  Moravskotøebovsku 
v minulosti je rozšíøena o další dvì výstavní 
místnosti, vìnované tradici textilní výroby a zejména 
domácímu tkalcovství.

Výstava:
Absolventské práce žákù ZUŠ v Moravské 
Tøebové –  vernisáž v rámci Absolventského veèera 
ZUŠ 1. 6. v 17.30, výstava potrvá do 14. 6. 2006
Václav Podestát: Fotografie  v rámci fotofestivalu; 
zahájení 17. 6. v 10.00 ve dvoranì muzea, výstava 
potrvá do 31. 7. 2006.

Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.

a

Oslavy 100 let založení muzea

Na pátek 9. a sobotu 10. 6. pøipravují Kulturní 
služby mìsta oslavy ke 100. výroèí otevøení budovy 
muzea. Budovu nechal postavit v letech 1904 – 06 
moravskotøebovský rodák, cestovatel a mecenáš  
L.V. Holzmaister. Vystavena byla mimo jiné 
mimoevropská sbírka, kterou Holzmaister shro-
máždil  pøi  svých  cestách  kolem  svìta  a   vìno-

val  mìstskému   muzeu  
v  Moravské Tøebové.  
Sbírka je v muzeu pre-
zentována dodnes.
Do oslav se rovnìž za-
pojil Dùm dìtí a mlá-
deže, který pro mateøské 
a základní školy pøi-

pravil v parku u muzea  hry a soutìže  s  japonskou  
tématikou. Dìti budou putovat za samurajským  
meèem,  soutìžit  o  kvìt  sakury  nebo  se z nich 
stanou bojovníci ninjové. Gymnázium pøi této 
pøíležitosti pøichystalo den dìtí na gymnáziu s ná-
zvem “Po  stopách starých Egyp�anù“ se spoustou 
her a zábavy pro dìti.
Kulturní služby ve spolupráci se ZŠ Palackého a sta-
rostou mìsta vyhlásily výtvarnou soutìž pro žáky 
základních a støedních škol na téma Naše egyptská 
mumie. Uzávìrka prací je 2.6. v budovì muzea. 
Soutìží se celkem v pìti kategoriích a vítìzná díla 
odmìní odborná porota vìcnými cenami. „Výtvarné 
práce dìtí a studentù budou vystaveny po celou dobu 
oslav muzea,“ uvedla øeditelka KS mìsta Libuše 
Gruntová a dodala: „Rádi bychom upozornili obèany 
mìsta, ale i návštìvníky Moravské Tøebové na 
význam muzejních sbírek, jimž vévodí právì 
egyptská mumie. Málokdo totiž ví, že naše egyptská 
sbírka  je  po  Náprstkovì  muzeu  v  Praze  nejvìtší 
v republice.“ 

V japonské show Tomia Okamury pøedvedou rodilé 
Japonky umìní kaligrafie. Každému zájemci napíší 
své jméno

Oslavy budou probíhat v parku u muzea, v pøípadì 
nepøíznivého poèasí se program pøesune do prostor 
muzea.

PÁTEK  9.6.
9.00 – 19.00

9.00 – 14.00

9.00 – 14.00  

9.00

10.00 a 14.00
14.30

15.30

18.00

19.00

SOBOTA 10.6.
14.00 – 19.00

14.00
14.30

14.45

15.30
16.00

17.30
19.30

 výstava výtvarných prací žákù ZŠ
a SŠ na téma NAŠE EGYPTSKÁ MUMIE
výstava ÈÍNSKÁ TRADIÈNÍ MALBA

     ZA SAMURAJSKÝM MEÈEM
– hry a soutìže pro dìti poøádá DDM

PO STOPÁCH STARÝCH EGYP-
�ANÙ - den dìtí na gymnáziu 
JUMPING DRUMS
– bubnová show pro školy 

   UKÁZKY  BOJOVÝCH UMÌNÍ
JUMPING DRUMS
– bubnová show pro veøejnost

JAPONSKÁ SHOW TOMIA OKAMURY  
– pøednáška o Japonsku, gejši, kaligrafie, 
ochutnávka sushi
OTEVØENÍ ROZŠÍØENÉ EXPOZICE 
HOLZMAISTEROVÝCH SBÍREK SE 
SAMURAJSKÝMI MEÈI 

 POSLEDNÍ SAMURAJ
– projekce filmu s Tomem Cruisem v hl. roli

 výstava výtvarných prací žákù 
základních a støedních škol na téma NAŠE 
EGYPTSKÁ MUMIE
výstava TRADIÈNÍ ÈÍNSKÁ MALBA

 HARMONIKÁØSKÉ LIDOVÉ PÍSNÌ
PØÍJEZD L.V. HOLZMAISTERA s chotí 
v historickém vozu zn. Laurin a Klement

 pøivítání L.V. Holzmaistera, slavnostní 
proslov starosty mìsta a L.V. Holzmaistera  
VYSTOUPENÍ OCHOTNICKÉHO
SOUBORU J.K.TYLA
PROHLÍDKA MUZEJNÍCH EXPOZIC 
HARMONIKÁØSKÉ LIDOVÉ PÍSNÌ

 MÓDNÍ PØEHLÍDKA RUKAVIC A RU-
KAVIÈEK – modelky pøedvedou rukavice, 
na kterých Holzmaister vydìlal velké jmìní 
koncert kapely PROÈ NE BAND
divadelní pøedstavení MOTÝLI s Vojtou 
Kotkem a Valerií Zawadskou v hl. rolích
výstava sbírky motýlù, kterou Holzmaister 
pøivezl ze svých cest

Program je orientaèní, èasy jednotlivých vystoupení se 
mohou zmìnit

-red-
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Již druhý rok pùsobí na trhu s umìleckými pøedmìty 
spoleènost LUKART. Aukèní galerie se prezentuje  
nepøetržitou aukcí na internetu a prodejem 
výtvarných umìleckých dìl. Aukce jsou hojnì 
navštìvované sbìrateli  a milovníky umìní.
Galerie pøijímá kvalitní obrazy, kresby a grafické 
listy významných moderních umìlcù i starých 
mistrù, sbírky exlibris, starožitnosti, bibliofilie a 
vzácné tisky, knihy o fotografii, architektuøe první 
poloviny 20. století, básnické sbírky ilustrované 
známými výtvarníky vèetnì regionálních umìlcù 
jako František Strážnický, Eduard Kasparides, 
Rudolf Mater, Gustav Tauschinsky a další.
Pøi urèení ceny díla nebo sbírky je dùležitá znalost 
trhu s umìním a dùvìra mezi prodávajícím a galerií. 
Na tìchto pilíøích je postaven zprostøedkovatelský 
servis. Po osobním jednání a shlédnutí materiálu 
buï v kanceláøi nebo po dohodì osobnì pøímo u 
zákazníka je navržena strategii prodeje. Potom je  
sepsaná smlouva o pøevzetí umìleckého díla do 
aukce nebo komisního prodeje, popøípadì se dílo 
pøímo odkoupí.
Kontakt: Mgr. Ludìk Klimeš

Moravská Tøebová
Tel: 775 252 977
email: lukart@mtrebova-city.cz
www.lukart.com

Aukce umìleckých pøedmìtù 
www.lukart.com
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V sobotu 17.6. vypukne v Moravské Tøebové již fotografie  hostit  Miloše Vojíøe  z  Hradce  Králové 
sedmý roèník mezinárodní pøehlídky fotografií a vlastní fotografie vystaví v budovì Úøadu práce na 
„FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TØEBOVÁ Cihláøovì ulici. Studenti 3. roèníku ITF Jan Dyntera 
2006“. Hlavním poøadatelem festivalu je Galerie a Andrej Balco pøedvedou své práce dalších 
umìlecké fotografie v Moravské Tøebové Rudolfa prostorách mìstského muzea. V budovì bývalé 
Zukala. Záštitu pøevzal ministr pro místní rozvoj polikliniky zviditelní své práce studenti Vyšší 
Radko Martínek. umìlecké školy fotografie a designu v polské Lodži, 

další pøíležitostné výstavní prostory obsadí 
fotokluby. Polský host – Lódzkie Towarzystwo 
Fotograficzne – se pøedstaví ve františkánském 
klášteøe, náchodský fotoklub ve vestibulu domova 
dùchodcù, fotoklub Èerná sluneènice z Prahy na 
radnici, lanškrounský fotoklub v mìstské knihovnì 
na zámku. Zlínské Okamžiky budou spolu s ostrav-
ským a jablunkovským fotoklubem vystavovat v bu-
dovì mìstského úøadu na Olomoucké ulici. 
Ani letos nebude chybìt oblíbený Salon na šòùrách. 
Jde o soutìžní pøehlídku, která se odehrává na 
zámku a v kapli františkánského kláštera, její 
vítìzové budou odmìnìni vìcnými cenami.
Výstavy fotografií budou pøístupny v závislosti na 
otvírací dobì jednotlivých hostitelských institucí, 

Foto: Jindøich Štreit prohlédnout si je ovšem mùžete až do 30. èervence .
„Jsem opravdu velice rád, že moravskotøebovský 

Festival bude slavnostnì zahájen v 9.30 hodin v bu- fotofestival zaujal a získal takové osobnosti jakými 
dovì muzea vernisáží výstav dvou mimoøádných jsou napø. uznávaní fotografové Štreit, Birgus, Vojíø 
osobností svìtového formátu Vladimíra Birguse a a další. Je to známka toho, že má tento festival ve 
Jindøicha Štreita. Po vernisáži v 10.30 hodin je svìtì fotografie své nezastupitelné místo a oslovuje 
pøipravena pøednáška Vladimíra Birguse na téma stále vìtší diváckou obec,“ svìøil se poøadatel 
„Institut  tvùrèí  fotografie  FPF  Slezské  univerzity festivalu Rudolf Zukal.                                  -gut-
v Opavì“. Další renomovaný fotograf Václav 
Podestát, spojený stejnì jako oba pøedešlí s insti- Podpora festivalu: Ministerstvo kultury ÈR, 
tutem tvùrèí fotografie, pøedstaví své fotografie ve Pardubický kraj, Kulturní služby mìsta Moravská 
výstavních sálech na zámku. Ve 14 hodin se v muzeu Tøebová, Zdravé mìsto Moravská Tøebová, 
uskuteèní pøednáška Františka Dostála nazvaná Støedisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové, 
„Praha  –  zasnìná,  romantická,  stovìžatá,  barok- FOMA Bohemia s. r. o. Hradec Králové a morav-
ní, …“. skotøebovští podnikatelé.
Rudolf Zukal bude v prostorách Galerie umìlecké Hlavní organizátor: Rudolf Zukal.

V úterý 2.5. probìhlo v Moravské Tøebové 8. místo: Denisa Lampíøová - Základní škola, 
slavnostní vyhodnocení 1. roèníku celostátní Nedvìdova - Olomouc
výtvarné soutìže na téma „Krajina mých snù“. Zvláštní cena a  finanèní prémie v hodnotì 5000 Kè 
Slavnostní vyhlášení øídila autorka myšlenky této od firmy Microsoft pro tìlesnì postiženou žákyni  
soutìže, organizátorka  a výtvarnice Hana Horská. Iva Jelínková  Základní škola, nám. Svobody  Pacov 
Ceny mladým vítìzùm pøedali ministr pro místní Kategorie II.  8.–9. tø. + odpov. roèníky gymnázia
rozvoj Radko Martínek, zástupce MŠMT Radek 1. místo:  Lucie Vaverová - Gymnázium Tøebíè
Máca, øeditel poøádající školy Josef  Orálek, zástupci 2. místo: Jakub Makovec - Základní škola, ul. 
spolupracujících firem – Jan Moleš za firmu Palackého  Moravská Tøebová
Microsoft a generální øeditel firmy OR-CZ Václav 3. místo: Eva Svobodová - Základní škola, Èeské 
Maèát a starosta mìsta Josef Oš�ádal. Mládeže  Ústí nad Labem
Kategorie I.   6.–7. tø. + odpov. roèníky gymnázia 4. místo: Aneta Studnièková - Základní škola J.J. 
1. místo:  Lenka Kùrková - Základní škola J.J. Ryby  Ryby  Rožmitál pod Tøemšínem 
Rožmitál pod Tøemšínem 5. místo: Daniela Zrùstová - Gymnázium Josefa 
2. místo: Kamila Müllerová - Základní škola, Resslera Chrudim 
Klínovecká  Ostrov 6. místo: Jitka Dvoøáková - Základní škola, Letcù 
3. místo:  Petra Narovcová  I. ZŠ  Zruè nad Sázavou R.A.F. Nymburk 
4. místo: Vít Plch - ZŠ, ul. Palackého  M. Tøebová 7. místo: Veronika Žlùvová - ZŠ a MŠ, ul. Nerudova  
5. místo: Lukáš Fous - Základní škola J.J.Ryby  Èeské Budìjovice
Rožmitál pod Tøemšínem 8. místo: Kateøina Grygoryeva - Gymnázium È. Lípa
6. místo: Andrea Špaková - Základní škola 
Morávkova  Vyškov Soutìž mìla celostátnì velkou odezvu a je 
7. místo:  Helena Krejèí - Základní škola bratrství pøedpoklad, že pøíštího - 2. roèníku - se zúèastní i 
Èechù a Slovákù  Bystøice p. Hostýnem zahranièní školy.

Šumné Tøebové – tak nádhernì to zní

„Pod modrou oblohou“ – ceny jsou rozdány

Mezinárodní fotofestival zdobí slavná jména

Ve dnech  19.–21.5.  se uskuteènilo v Moravské 
Tøebové televizní natáèení cyklu Šumná mìsta s ná-
zvem poøadu Šumné Tøebové. Tento dokument 
diváka provází po moderní architektuøe vybraných 
èeských mìst s humorem a 
nadsázkou. V dìjinách archi-
tektury se tvùrci zamìøují na 
20. století, nebo� v povìdomí 
vìtšiny obyvatel nejsou stejnì 
cenìny památky støedovìké a 
novodobé. Je jistì potìšující, že 
Moravská Tøebová neunikla 
jejich pozornosti, vždy� má co 
nabídnout.
Žasnoucí ak. arch. David Vávra 
provedl diváky Cihláøovou ulicí, zavedl je k domùm 
V. Vanického, do bývalé èeské menšinové školy, k 
atriovým domùm, Bibusovì vile, mìstskému muzeu 
a do vojenské školy.
Co Vás pøivedlo na spojení Moravské a Èeské 
Tøebové?
Myslím, že je to pùvabné spojení názvù dvou mìst, 
která za prvé nejsou daleko od sebe a za druhé 
nejsou ani moc v povìdomí lidí. A hlavnì to 
nádhernì zní „Šumné Tøebové“. Lidi spíše znají 
Litomyšl než tato dvì mìsta, a právì proto jsme je 
chtìli ukázat, že stojí za to se tu zastavit a podívat 
se.
Použili jste pro natáèení dosti netradièní vozidlo, 
to je drážní vozík?
Ten také souvisí s pøíbìhem, který jsme pro tento díl 
použili. Èeská Tøebová je místem dosti dùležitého 
železnièního uzlu. Tak jsme z žasnoucího architekta 
Davida Vávry udìlali doruèovatele zatoulaných 
spìšnin a pomocí tohoto vozíku je pak rozváží. Jinak 
se mu øíká „Bulhar“. Pùvodnì jsme si ho chtìli 
pùjèit  v  Èeské Tøebové,  ale  tam  nám nevyhovìli, 
a tak za námi pøijel až z Prahy.
Navštívil jste už nìkdy pøedtím Moravskou 
Tøebovou?
David Vávra: „V Moravské Tøebové jsem už byl a 
mám na ni docela pìknou vzpomínku. Jak jezdím na 
kole po tìch Èechách, nikde jsem nemìl zranìní, až 
jediný bylo právì tady v Moravské Tøebové, skonèil 
jsem potluèený u vás v nemocnici. Tak v tom má 
Moravská u mì primát.“
Jak si nejlépe odpoèinete po natáèení?
Právì na tom kole. Zrovna vèera jsem jel do 

Skuhrova,  tam jsem odboèil po høebeni, a teda padla 
tma, a protože jsem jel na galuskáèi, tak jsem asi 
nejel zrovna tou nejvhodnìjší cestou, protože jsem 
prorazil kolo a jak ten „úchyl“ jsem musel bìžet 
vedle kola zpátky 10 km. Ale ta cesta byla úchvatná, 
nelituji toho.
Kam vyrazíte letos na dovolenou?
Já mám dovolenou furt, pøece práce je pro mì 
zábavou. Pojedu zase týden na kolo jako posledních 
25 let. Tentokrát asi do Beskyd.
Pojedete s celou rodinou?
Ne, my jezdíme pouze architekti. S rodinou pak jedu 
jinak.
Taky na kole?
Chvilku na kole a potom jedeme nìkam do Švédska, 
protože  tam  máme výstavu a pak se  budeme válet 
u moøe.
Kdy se bude vysílat v Èeské televizi tento cyklus?
Myslím, že nìkdy na podzim. Øíjen nebo listopad, 
ale to záleží na produkèní Èeské televize. 

         Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta 
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Okénko pro ZUŠ
Mimoøádný úspìch našich studentek
Ve dnech 28.–30.4. vyvrcholila ve Šternberku 
celos tá tn ím kolem soutìž  základních 
umìleckých škol v sólovém a 
komorním zpìvu. Jak už jsme 
informovali, postoupilo do nìj 
naše duo Lucie Mièková a 
M a r k é t a  R o d o v á .  S v é  
muzikální a pìvecké vlohy a 
peèlivou pøípravu dìvèata 
zúroèila  nad  všechna oèekávání.  Ve své, tedy 
II. kategorii, získala skvìlé 2. místo! Dìvèatùm 
a jejich paní uèitelce Ivì Klíèové dìkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy a mìsta a srdeè-
nì blahopøejeme!

Pozvánka na èerven
Na poslední mìsíc školního roku pøichystala 
naše škola hned nìkolik akcí.
V pondìlí 19.6. dopoledne budou našimi hosty 
dìti mateøských škol a prvního stupnì základ-
ních škol. Shlédnout budou moci divadelní 
pøedstavení literárnì dramatického oboru. 
Budou to pohádky O kùzlátkách a O podpeøi-
òákovi. Poslední jmenovanou si dìti napsaly 
samy. To vše bude proloženo vystoupeními 
mladších žákù hudebního a taneèního oboru.
Ve støedu 21.6. opìt v dopoledních hodinách 
nás pro zmìnu navštíví žáci druhého stupnì 
základních škol. Je pro nì pøipraveno absol-
ventské vystoupení žákù literárnì dramatického 
oboru Smrt v kostce. Doplnìno bude zpìvem 
muzikálových písní.
Školní rok bude na základní umìlecké škole 
završen slavnostním  vyøazením absolventù 
hudebního, literárnì dramatického a výtvar-
ného oboru, který se bude konat ve ètvrtek 
29.6. v 18.30 v koncertním sále. Veèer bude 
provázen pestrým programem spojeným s vý-
stavou absolventských výtvarných prací.

ZUŠ Moravská Tøebová
www.zusmt.ct

Srdeènì vás zveme na 77 minut hudby aneb 
píseò labu�ácká muzikantsko-uèitelská 
(rozlouèení se s veøejným koncertováním 
pøedsedy KRUHU PØÁTEL HUDBY) a to dne 
16. èervna 2006 v 19.30 hodin, obøadní síò 
radnice Moravská Tøebová.
Úèinkují: Jaroslava Pìchoèová /klavír/,

Ivana Svojanovská /klavír/, 
Kristina Stìpasjuková /klavír/,
Zdenìk Háckl /housle/,
Alois Nìmec /varhany/, 
Rudolf Mánek /housle, viola
                               + mluvené slovo/.

Na programu: A.Vivaldi, J.S.Bach, L.van 
Beethoven, A.Dvoøák, C.Franck, F.Chopin, 
V.Novák a další.

P o z v á n k a
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Øímskokatolická církev
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01  Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb:
Po/   9:00 hod. klášterní kostel
Út/  18:00 hod. farní kostel
St/  18:00 hod. farní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/   8:30 hod. farní kostel
       19:00 hod. klášterní kostel
Akce:   
17.6. - Den rodin na Kalvárii v Jaromìøicích u Je-
víèka – bližší informace na vývìskách v kostelích
18.6. - Prùvod na „Boží Tìlo“  pøes námìstí a kolem 
farního kostela v 9:30 hod.
24.6. - Svìcení Petra Klimeše na knìze v katedrále 
sv. Václava v Olomouci v 9:30 hod.
25.6. - Primièní mše sv. ve farním kostele 
Nanebevzetí P. Marie v Mor. Tøebové v 15:00 hod.
29.6. - Zakonèení školního roku  -  mše  sv. pro dìti 
a posezení na františkánské zahradì - od 17:00 hod.

Oblastní charita v Mor.Tøebové oznamuje:
Humanitární šatník na Kostelním nám. 3 je 
otevøen každý pátek od 15:00 hod. do 17:00 hod. 
Odìvy noste, prosím, pouze èisté a neroztrhané. 

CÍRKVE

Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 971,  e-mail: knihovna@mkmt.cz

1.6. – 15.6. - Výstava kreseb
V prostorách knihovny vystavuje ještì do 
poloviny mìsíce své kresby Miluše Veèeøová. 
Výstava je pøístupná  v pùjèovní dobì knihovny 
(po-èt: 9.00-17.00 hod., so: 9.00-12.00 hod.).
17.6. – 30.6.  Fotoklub Lanškroun 
Mìstská knihovna poskytne od poloviny mìsíce 
své prostory Fotogalerii p. Zukala a jeho 
tradiènímu festivalu. Tentokrát se pøedstaví 
fotoklub Lanškroun, jeho práce mùžete 
shlédnout v dospìlém oddìlení v provozní dobì 
knihovny.

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
  7.6.  Motýlek
14.6.  Vyrábíme loutkové divadélko
21.6.  Pestrá louka
28.6.  Dárek pro p. uèitelku, p. uèitele 
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení!

1.6.  Knihovna patøí dìtem
Pøijïte se svými dìtmi dne 1.6. oslavit do 
knihovny svátek dìtí. Budou tu pro nì 
pøipraveny soutìže, kvízy, hry a  dìtská loterie. 
Novì pøihlášení dìtští ètenáøi získají zdarma 
registraci na r. 2006, na každého pak èeká i 
malý dáreèek!  Pro rodièe bude pøipravena 
výstava knih o volnoèasových aktivitách dìtí a 
soubor pedagogické literatury. Knihovna bude 
dìtem „patøit“ v dobì od 9.00 do 17.00 hod.

Ukonèení soutìží
Dne 15.6. se  uzavøe soutìž pro tøídní kolektivy 
Ète celá tøída a písmenková soutìž pro 
jednotlivce, nazvaná Kdo ète, ten se nenudí.
Vyzýváme soutìžící, aby využili poslední 
možnosti, jak zlepšit své výsledky. Po uvede-
ných termínech provede knihovna vyhodnocení 
obou soutìží a nakoupí odmìny pro vítìze. 
Ceny jsou dotovány Ministerstvem kultury 
Èeské republiky, kam knihovna obì soutìže 
pøihlásila do projektu Knihovna 21. století.

A

A

Mìstská knihovna

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

1.6.  FLORBAL 1.-3. TØÍD – otevøená kategorie od 
13:00 hod. velká tìlocvièna I. ZŠ
1.-9.6. DOPOLEDNE S KERAMIKOU – pro 
tøídní kolektivy. 
3.6.  O HRNÍÈEK TØEBOVSKÉHO HASTR-
MANA – akce k Mezinárodnímu dni  dìtí v areálu 
moravskotøebovského aquaparku. Prezentace 9:30 – 
10:00 hod., vstupné po dobu prezentace zdarma, 
tombola 5,- Kè.
Podrobnosti na plakátech a vývìskách. 
7 .6 .  OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 
CHLAPCÙ A DÍVEK – od 9:00 hod. na høišti ulice 
Palackého
8.6.  ATLETICKÁ VŠESTRANNOST NEJ-
MLADŠÍHO ŽACTVA – od 9:00 hod. na høišti 
ulice Palackého
9.6.  ZA SAMURAJSKÝM MEÈEM – akce u pøí-
ležitosti oslav 100 let založení mìstského muzea.
Od 9:00 do 14:00 hod. v parku u muzea. Akce se 
soutìžními stanovišti v duchu japonských tradic je 
urèená pro MŠ, 1. stupeò ZŠ a veøejnost.
Podrobnosti na propozicích. 
15.6.  OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 1.-3. 
TØÍD – otevøená kategorie od 13:00 hod. velká 
tìlocvièna na I. ZŠ
16.6.  DÌTSTVÍ BEZ ÚRAZU – tradièní akce v 
rámci spolupráce s nadací Podaná ruka zamìøená na 
prevenci úrazù u dìtí. Od 9:00 hod. v parku u 
muzea. Podrobnosti na propozicích. 
16.6.  DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ NA 
STØELNICI – na sportovní støelnici støeleckého 
klubu nad závodištìm Mor. Tøebová,  Linhartice, od 
16:00 hod. Program: pro dìti do 10 let støelba ze 
vzduchových zbraní (pistole, pušky) a malorážových 
zbraní (pistole, revolvery a pušky), pro dìti nad 10 
let, mládež a dospìlé ukázka a možnost vyzkoušení 
støelby z malorážových i velkorážových zbraní. 
19.6. VYSTOUPENÍ ZÚ GYMNASTIKY – od 
18:00 h  v tìlocviènì ZŠ Palackého
20.-21.6.  DEN KVÌTÙ –  od 9:00 do 12:00 hod. v 
prostorách zahrady DDM, sportovní dopoledne pro 
žáky 1. stupnì ZŠ. Uèitelé nahlásí tøídní kolektivy 
telefonicky do 16.6.2006. Více v propozicích. 

PODÌKOVÁNÍ 
Tímto prostøednictvím dìkujeme níže uvedeným 
sponzorùm Èarodìjnického reje“, který se pro  
nepøíznivé  poèasí  nekonal.  Jedná se o firmy 
Moravec-pekárny s.r.o., Bredy sport, Motor 
služby Blaha&syn, Stolaøství Luboš Fibich, 
Autoopravna Zdenìk Grulich a EuroSystems a.s. 
v Mor. Tøebové. Poskytnuté finanèní prostøedky 
použije DDM na akci „Pohádkový les“.

DDM stále nabízí volná místa na letních táborech: 
LETNÍ TÁBOR V UNIÈOVÌ pro dìti od 11 let. 
Termín: 14.–21.8.2006
LT je turisticky zamìøen.Výlety do vybraných lokalit 
vlakem, autobusem, pìšky (max. 5 km dennì). Napø. 
Úsov, hrad Sovinec s programem, arboretum a nauèná 
stezka v Bílé Lhotì, Mladeèské jeskynì, Rešovské 
vodopády, Velké Losiny apod. Souèástí budou i hry. 
Ubytování: vybavená budova DDM (ložnice, soc. 
zaøízení, kuchyòka, klubovna, zahrada).
Strava: 5x dennì. Doprava na místo: autobus. linka. 
Cena: 2.200,- Kè.
Více na letácích nebo v DDM – Zdena Tauerová. 

LETNÍ FLORBALOVÝ TÁBOR urèený dìtem 4.  
9. tøíd, v termínu 17.7.–23.7.2006.
Ubytování na Gymnáziu v Rájci-Jestøebí, tradièní 
náplò tábora: florbal, celotáborová hra, turistika, 
doplòkové sportovní aktivity. Strava 5 x dennì, spaní 
na postelích, k dispozici soc. zaøízení, tìlocvièna, 
høištì, zahrada. Cena LT 2.000,- Kè.
Více na letácích nebo v DDM – B. Davidová.

LETNÍ TÁBOR  KREATIV urèený dìtem 1.- 9. tøíd, 
v termínu 7.8.–13.8.2006.
Ubytování na DDM Mor. Tøebová. Náplò tábora: 
výtvarné techniky, celotáborová hra, doplòkové 
sportovní a další aktivity. Strava 5 x dennì, spaní na 
postelích, k dispozici soc. zaøízení, klubovny, zahrada. 
Cena LT 1.500,- Kè. Podrobnosti opìt na letácích 
nebo v DDM – B. Davidová 

Dne 5.6. se bude konat jako již tradiènì setkání 
seniorù  s  duchovním  správcem.  Pan Václav Ston 
z Mor. Tøebové donese na setkání své svaté obrázky, 
které již dlouhodobì sbírá a bude hovoøit o „velkém 
umìní na malých obrázcích“. Jeho sbírka svatých 
obrázkù je unikátní a vzhledem k tomu, že toho již 
také hodnì procestoval, bude to jistì pøíjemné 
setkání. 
Z  tøíkrálové  sbírky jsme  dostali  k  použití 58 % 
z celkovì vybrané èástky, což dìlá celkem 
54.972,11 Kè. Charitní rada rozhodla o využití 
tìchto finanèních prostøedkù takto: 4.972,11 Kè 
použít jako pøímou výpomoc rodinám postiženým 
povodní v Litovli. Tato èástka pùjde na pøímý úèet 
Charitì v Litovli. Další èástku ve výši 30.000,- Kè 
navrhujeme použít na pøímou sociální pomoc 
rodinám s dìtmi, event. zdravotnì postiženým. 
Zbylých 20.000,- Kè navrhujeme ponechat v rezervì 
na využití pro pøípadné dovybavení stacionáøe pro 
zdravotnì a mentálnì postižené. 
SPOLEÈENSTVÍ ÈTYØLÍSTEK
Již 11. rok v našem mìstì existuje spoleèenství 
Ètyølístek, nad kterým v roce 1998 pøevzala patronát 
Oblastní charita Moravská Tøebová. Jedná se o spo-
leèenství pøibližnì 20 dìtí a mládeže ve vìku od 8 
do 12 let z Moravské Tøebové a okolí, založené na 
køes�anských základech.
Dìti, které se pravidelnì schází jednou týdnì na faøe, 
v místnosti mateøského centra v Moravské Tøebové, 
se uèí vést dialog mezi sebou, uvìdomovat si etické 
a morální hodnoty, na kterých stojí bytí èlovìka, to 
vše za vydatné pomoci rùzných pøíbìhù, soutìží, her 
a sportu.
Pro dìti byly bìhem roku poøádány akce s hlavním 
tématem „PUTOVÁNÍ SE SVATÝMI“. Dìti mìly 
za úkol si na každou schùzku pøipravit nìkolik 
informací o èlovìku, který za své èiny, myšlenky a 
postoje byl prohlášen za svatého. Cílem bylo 
upozornit na osobnosti, které mají svým životem co 
øíci i dnešní mládeži.
Rádi vzpomínáme na akce jako bylo „Nocování se 
svatým Františkem z Assisi“, „Stavìní kostelù z pøí-
rodních materiálù pro sv. Anežku Èeskou“, vánoèní 
besídku,  „AZ-kvíz  s  Donem Boskem“,  pìší  pou� 
k svatému Jiøí do Kunèiny…
Nejúspìšnìjší úèastníci celoroèního „PUTOVÁNÍ“ 
obdrželi jako odmìnu výlet do AQUAPARKU a také 
úèast na BOWLINGU.
Zaèali jsme také spolupracovat se spoleèenstvím 
mládeže, kde jsou mladí od 13 do 15 let a øíkají si 
POUTNÍCI a se spoleèenstvím BROUÈCI, které je 
pro dìti od 3 do 7 let. Tato tøi spoleèenství mají 
schùzky ve stejném èase, navzájem se doplòují a 
spolupracují.
Chtìli bychom podìkovat mìstu za finanèní 
pøíspìvek ve výši 3.000,- Kè na èinnost v roce 2006 
pro dìtskou skupinku Ètyølístek.
Kontakt: Gita Horèíková, tel. è. 461 312 551.

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù 
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe

Èeskobratrská církev evangelická

È E R V E N 2 0 0 6

GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TØEBOVÁ
srdeènì zve v rámci oslav

100. výroèí založení muzea na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
a DEN DÌTÍ NA GYMNÁZIU

dne  9. èervna 2006 od 9.00 do 16.00 hodin

Speciální základní škola
V letošním roce slaví Speciální základní škola 45 let 
od svého vzniku. Spoleènì s žáky pøipravují 
pedagogové a zamìstnanci školy programy i pro 
veøejnost. Rádi Vás pøivítají na školní akademii, 
vernisáži a dražbì žákovských prací. V rámci tìchto 
akcí se blíže seznámíte s žáky i pedagogy a dozvíte 
se více o historii školy a jejím zamìøení. 
V souèasné dobì nese škola název: „Speciální zá-
kladní škola, mateøská škola a praktická škola Mo-
ravská Tøebová“. Zmìnilo se logo školy. Návrh vy-
tvoøila Milada Dvoøáková ze 7. roèníku (viz str. 10).
Schválením zákona o základním vzdìlávání a Rám-
covém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlá-
vání vytváøí v souèasné dobì pedagogové školy svùj 
vlastní školní vzdìlávací program, který více propojí 
vìdìní žákù s praktickým životem a bude je ucele-
ným zpùsobem motivovat a zapojovat do procesu 
vzdìlávání. I nadále se bude program týkat žákù se 
speciálními vzdìlávacími potøebami a bude vycházet 
z individuálního pøístupu k žákùm. Vznikající 
dokument bude urèen škole i rodièùm.

A. Moravcová
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Mažoretky Arnika slaví úspìchy

Cesta na severozápad

Ministr pro místní rozvoj
besedoval se studenty gymnázia

Z Veselí nad Moravou  si  z  kategorie  sólo  cvièení 
s hùlkou a cvièení s rekvizitami pøivezly: 2x titul 
MISTR MORAVY A SLEZSKA - Lea Henslová, 2x 
titul I. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA - 
Markéta Havlíková, obì  žákynì ZŠ Palackého, 
Mor. Tøebová. Z kategorie duo s hùlkou MISTR 
MORAVY A SLEZSKA - Havlíková M. a Henslo-
vá Lea. Duo s rekvizitami I. VICEMISTR MORA-
VY  A  SLEZSKA  -  Henslová  Miroslava a Nie-
dobová Šárka, gymnázium Mor. Tøebová.   
Z  Budišova  nad  Budišovkou  si  pøivezly  Arnika I 
a Arnika IV titul MISTR OBLASTI.          Arnika IV

Junák – svaz skautù a skautek ÈR, støedisko 
Moravská Tøebová poøádá cyklistickou akci pro 
veøejnost: „CESTA NA SEVEROZÁPAD“
Termín a místo: nedìle 4. èervna 2006, prezentace 
a start mezi 09:00 – 09:30 od hasièské zbrojnice
v Udánkách u Moravské Tøebové (cca 100 m od 
køižovatky u hostince)
Úèastníci a popis akce: Primárnì urèeno dìtem a 
školní mládeži, ale jinak každému, kdo chce strávit 
pøíjemné nedìlní dopoledne v pìkném koutì pøírody 
mezi Mor. Tøebovou a Høebeèským høebenem. 
Úèastník ujede asi 14 kilometrový okruh pøevážnì 
po zpevnìných cestách a na vložených tra�ových 
kontrolách plní rozmanité nenároèné a zábavné 
úkoly. Nezávodí se (na èase nezáleží, každý mùže 
jet jemu vyhovujícím tempem) a není nutné 
speciální kolo. Akce je proto vhodná i pro menší dìti 
s doprovodem rodièù. Vzhledem k povaze trati jsou 
doporuèeny cyklistické pøilby. Kdo se zdárnì 
vypoøádá s nástrahami pøírody a „domorodcù“ na 
trati, obdrží v cíli (opìt v Udánkách) úèastnický 
diplom a drobné upomínkové pøedmìty.

Organizace:   „Cesta  na  severozápad“   je  jednou 
z akcí, které moravskotøebovské støedisko Junáka 
poøádá pro veøejnost, tj. nejen pro vlastní registrova-
né èleny. Na organizaci akce se podílí pøibližnì 
dvacet skautských vedoucích. Akci podporuje 
„Zdravé  mìsto  Moravská Tøebová“  a  je  zaøazena 
v roèním plánu jeho akcí. I díky této podpoøe také 
úèastníci neplatí žádné startovné.
Historie akce: První cyklistický podnik pro obèany 
Moravské Tøebové poøádaný naším støediskem se 
konal 9.6.1999 ještì pod názvem „Jízda okolo 
Hradiska“. O dva roky pozdìji jsme zmìnili nejen 
název, ale i oblast, kam se úèastníci vydávají na 
výlet spojený s rùznými dobrodružnými úkoly. A tak 
od roku 2001 každý rok kolem „Dne dìtí“ mùžete 
sednout  na  kolo,  vyjet  na „Cestu na severozá-
pad“ a stát se alespoò na pár hodin „dávným 
osadníkem, schopným a pøipraveným se vypoøádat 
se vším, co mu pøíroda èi lidé postaví do cesty“.
Další informace: støediskové internetové stránky:  
kvicalka.orcz.cz   (sekce Akce a Fotoalbum)
tiskový zpravodaj:
Pavel Navrátil (navratil@stsmo.cz, 603 787 797)

Program èinnosti KÈT
ÈERVEN

sobota 3. 6.
Zájezd na Olomoucko  s pìším výletem podél 
øeky Moravy v délce do 10 km. Odjezd od 
autobus. nádraží v 8.00 hod. návrat okolo 17.00 
hod. Jízdné: èlenové KÈT 70,-; pøíchozí 100,-
nedìle 11. 6.
Cyklistický výlet do údolí Mor. Sázavy po 
trase Mor. Tøebová – Svojanov – Bušinov  
Hnìvkov  –  Hoštejn – Mor. Tøebová  v  délce 
60 km. Odjezd od autobus. nádraží v 12.30 hod.
pátek  nedìle 16. – 18. 6.
Úèast na Cykloturistickém setkání na Kadovì
Zájemci o úèast – bližší podrobnosti na propo-
zicích a u ing. Schneeweisse, tel: 605 213 917

Úspìch žákù základních škol

Z dìní ZŠ Palackého

První kvìtnový týden zaèal pro studenty zajímavou 
besedou s ministrem pro místní rozvoj. Pan ministr 
pøedstavil práci ministerstva, tvorbu evropských 
fondù a jejich èerpání a zodpovìdìl øadu dotazù. 
Do besedy se zapojili i tisková mluvèí Radka 
Burgetová a poradce ministra Andrej Kašický.
Celé dvì  vyuèovací hodiny probìhly ve velmi 
pøíjemné atmosféøe. Pan ministr zavzpomínal i na 
své pùsobení na naší škole a zápisem do školní 
kroniky  „Pøeji škole mnoho úspìchù. Je to skvìlá 
škola a je tøeba pokraèovat“ besedu ukonèil.

Zuzana Mièková, Gymnázium Moravská Tøebová 

V èlánku otištìném v minulém èísle byla nesprávnì 
uvedená % úspìšnosti v ÈJ a SD u ZŠ Kostelní, 
tímto se škole i žákùm omlouvám a gratuluji k 
úspìchùm, kterých dosáhli. 
Žáci 9. roèníkù základních škol a odpovídající 
roèníky víceletých gymnázií – cca 50 tis. žákù – se 
úèastnili srovnávacích zkoušek CERMAT, které se 
konaly v pøihlášených devátých tøídách základních 
škol a v soubìžných roènících gymnázií z celé 
republiky. Testovaly se znalosti z matematiky, 
èeského jazyka a studijní dovednosti, ve kterých se 
žáci II. ZŠ a ZŠ Kostelní nám. umístili nad 
prùmìrem kraje i republiky. Celé testování mùže být 
i poznamenáno prokazatelným utajením øešených 
úkolù, zabránìní spolupráce žákù a odpovìdností 
toho kterého žáka k vyøešení úkolu.
         % úspìšnosti     M            ÈJ         SD  
         ÈR                   43,2         66,5      61,5
         kraj                  43,9         68,0      61,7
         II. ZŠ               47,2         70,1      58,6
         ZŠ Kostelní     46,9         72,5      62,5      

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Dlouhodobì je diskutován na rùzných úrovních 
problém sociálnì  patologických jevù v chování dìtí 
a mládeže a smysluplné využití volného èasu. Èeho 
lze dosáhnout pøi koordinaci zájmu a zálib žákù, 
ochoty a profesionality uèitele a vytvoøení 
odpovídajícího zázemí pro realizaci spolupráce 
uèitele a žáka, nech� vypovídají významné úspìchy, 
kterých žáci naší školy v poslední dobì dosáhli.
ü Na naší škole pracuje již nìkolik let fyzikální 
kroužek pod vedením J. Valentové. Èlenové tohoto 
kroužku se letos už podruhé zúèastnili celostátní 
soutìže pod názvem O klobouk kouzelníka 
Pokustóna. Probìhla  na Gymnáziu Christiana 
Dopplera v Praze.  Našim se opravdu daøilo. Jiøí 
Ošlejšek a Tomáš Bárta zvítìzili. Pøedstavili svùj 
pokus – JEDNODUCHÁ VYSÍLAÈKA. Petr 
Zemach  se  svým  pokusem  LÉTAJÍCÍ  MEDVÍ-
DEK byl šestý. Vítìzové byli odmìnìni devítiden-
ním  pobytovým  zájezdem  s  jazykovou  pøípravou 
v Anglii.
ü Že nìmèina mùže být koníèkem, dokázal Jan 
Maslej, žák 8.A,  který  se  pøesvìdèivým výkonem 
a vítìzstvími v okresním a krajském kole konver-
zaèní soutìže v nìmeckém jazyce probojoval až do 
ústøedního kola, které se konalo 3.4.2006 v Praze a 
zaøadil se tak mezi 14 nejlepších žákù z celé 
republiky.  
ü Daøilo se i našim dvìma recitátorkám, Kateøinì 
Koutné a Helenì Steinerové, které postoupily do 
krajského kola recitaèní soutìže Dìtská scéna 2006. 
Helena Steinerová se porotì líbila a obdržela za svùj 
pøednes èestné uznání.
ü Úspìšní byli i naši nadìjní plavci v okresním 
kole  v  plavání  žactva  1.–5. tøíd.  Získali  prvenství 
v soutìži družstev žákù i žákyò 1.–3.tøíd a v soutìži 
žákyò 4.–5. tøíd. Žáci 4.–5. tøíd skonèili v silné 
konkurenci na 3. místì. K tomuto výsledku dospìli 
naši plavci díky výbornému umístìní jednotlivcù a 
štafet (11x 1. místo, 5x 2. místo, 5x 3. místo). Nej-
lepšími jednotlivci byli: B. Truhláøová, I. Sedláková, 
M. Dvoøák, N. Paøilová, Z. Šunková. 
Stali  jsme  se  tak  v této  kategorii  nejlepší  školou 
v rámci okresu v této oblasti sportu a reprezentovali 
školu i mìsto. Plavcùm se podaøilo zúroèit svou 
peèlivou plaveckou pøípravu. Takových výsledkù by 
zøejmì nebylo dosaženo bez možnosti zaøazení 
nepovinného pøedmìtu plavání již od první tøídy a 
pøípravy i mimo vyuèování.
ü Mladí sportovci mají radost i z vítìzství ve 
florbalu, kterého dosáhli v okresním kole v kategorii 
žákù 5. a 4. roèníkù. Tam sehráli dramatické 
závìreèné  utkání  s  družstvem  Jevíèka.  Máme 
radost z toho, že se našim žákùm daøí udržet na špici 
v okrese v tomto sportu.
ü Vlastní iniciativou se dostal Jan Vojíø, žák 8.B, 
na konferenci Junior Internet. Pøihlásil se do 
soutìže, kde mìl za úkol vytvoøit webovou stránku. 
Poslal svùj projekt, byl spolu s ostatními soutìžícími 
pozván do Prahy na Fakultu humanitních studií 
Univerzity Karlovy  na  konferenci,  kde  promluvila 
i ministrynì informatiky Dana Bérová.
Všem úspìšným reprezentantùm naší školy a tìm, 
kteøí jim pomáhali v pøípravì, blahopøejeme a pøe-
jeme další úspìchy a radost z jejich koníèkù.

Redakèní rada školního èasopisu 
a Mgr. Josef Orálek, øeditel školy

Beseda s úspìšným horolezcem
Závìrem školního roku se uskuteènila zajímavá 
beseda s úspìšným èeským horolezcem Romanem 
Langrem, který se zúèastnil expedice v Pákistánu a 
posléze zde také zdolal vrchol Broad Peak (8 047 m 
nad moøem). 

Beseda probìhla v zasedací místnosti MìÚ na 
Olomoucké ulici. Úspìšný horolezec nejprve žákùm 
promítl obrázky z prùbìhu expedice Broad Peak  a  
poté seznámil podrobnì všechny pøítomné s horo-
lezeckou výbavou. Na památku od nás dostal 
obrázek s horolezcem, který nakreslila žákynì z 8.A 
Monika Maljarèíková.

Mgr. Miroslav Muselík, uèitel SZŠ, MŠ a PrŠ
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Úèast Speciální školy z M. Tøebové
na mezinárodní hudební pøehlídce

pro zrakovì postižené dìti a mládež
Ve dnech 11.5.-13.5. probíhal v Brnì 
mezinárodní Tmavomodrý festival. Letos 
probìhl již 17. roèník, kterého kromì úèin-
kujících  žákù  ze  škol  pro  zrakovì  postižené 

z Èeské republiky, 
zúèastnilo i mnoho 
zahranièních škol: ze 
Slovenska, Nìmecka, 
Polska a Ruska. 
Po 10. se této akce také 
zúèastnili i žáci a 
pedagogové ze Spe-

ciální školy z Moravské Tøebové. Pøipravili si 
pásmo “I když máme vodu rádi, sluníèko svìt 
rozparádí“, pod vedením uèitelek Heleny 
Svobodové, Dany Henslové a doprovodu Alice 
Moravcové.
Vystoupení bylo jedno z mnoha, ale zaujalo 
diváky ve velkém sále B. Bakaly na Žerotínovì 
námìstí v Brnì a ti odmìnili malé zpìváèky 
zaslouženým potleskem.
Celá akce byla pod záštitou primátora sta-
tutárního mìsta Brna a za finanèní podpory MK 
ÈR a Krajského úøadu Jihomoravského kraje.
V prùbìhu pøehlídky  bylo možné si vyzkoušet 
nejmodernìjší výpoèetní techniku pro zrakovì 
postižené u nás, zakoupit si nìkteré tyflo-
pomùcky a shlédnout venkovní ukázku výcviku 
vodících psù ze støediska  SONS.
Poslední den èekal dìti výlet do Punkevních 
jeskyní s plavbou po øece Punkvì.  Malé obavy 
z plavby u dìtí vystøídalo nadšení provázené 
sborovým zpìvem v jeskyním dómu.
S mnoha zážitky se všichni zúèastnìní rozjeli 
domù a slíbili si, že na pøíštím roèníku Tma-
vomodrého festivalu se opìt shledají s dobøe 
pøipraveným programem a dobrou náladou.

Mgr. Petra Marossyová, Deník Bohemia
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v historii Slovácké šachové školy. Ze šestnácti týmù 
hrajících tuto soutìž byl Vojta hodnocen na 1. ša-
chovnici  jako nejlepší v ÈR!  
Nyní èekají Vojtu další turnaje. V èervnu na 
Zemplínì na Slovensku, v èervenci v Pardubicích 
dokonce velmistrovský turnaj a v srpnu turnaj ve 
Starém Mìstì u Uherského Hradištì. V záøí bude 
hrát  Vojta  na  Mistrovství  Evropy  v  Èerné  Hoøe a 
v listopadu Mistrovství svìta v Turecku. A mezitím 
opìt soutìže. Nevynechává ani nezanedbává školu 
(má samé jednièky), kterou reprezentuje v pì-
veckých,  recitaèních, pøírodovìdných, vlastivìd-
ných a matematických soutìžích. A velice úspìšnì.
Závìrem ještì vynikající zpráva z turnaje v Ústí nad 
Orlicí. V obrovské konkurenci 58 hráèù, Vojta byl 
nasazen  až  27.,  se  podaøilo  vybojovat  nádherné 
7. místo a vyhrát kategorii do 16 let.
Turnaje se zúèastnili dva velmistøi a jedenáct mistrù. 
Vojta  skonèil  jen  na  pomocné hodnocení za tøe-
tím z mistrù ÈR dospìlých,  velmistrem Vološinem, 
a nechal za sebou mnoho zvuèných jmen s titulem 
mezinárodního a fide mistra. Šest bodù z devíti partií 
je vynikající prùmìr.
Ètyøi partie Vojta vyhrál, ètyøi remizoval a pouze 
jednu partii (trochu naštvanì) prohrál.
Jeho hra byla hodnocena velice pozitivnì a Vojta se 
doèkal i pozvání na ústeckou radnici samotným 
starostou. M. Plát

Vojtìch Plát mistrem ÈR v šachu mládeže do 12 let

Fotbalové zprávy

Již ètvrtým titulem mistra Èeské republiky se mùže 
pochlubit Vojta Plát z Moravské Tøebové. Naprosto 
suverénním zpùsobem vyhrál ve Zlatých Horách 
šampionát, který se uskuteènil 11.3. – 18.3. 2006. 
Vyhrál všechny své partie a jako první v historii 
èeského šachu neztratil ani pùl bodu v prùbìhu 
turnaje.
Ve skvìlých výkonech pokraèoval dvanáctiletý Vojta 
v následujících turnajích po mistrovství ÈR. 25.3. na 
turnaji ve Stavenicích u Mohelnice za sebou nechal 
spoustu velmi kvalitních šachistù pro zmìnu z øad 
dospìlých a dokráèel k dalšímu svému turnajovému 
vítìzství. 5.4. se v Buèovicích uskuteènili mistrov-
ství žákù støedních škol (do 20 let). V obrovské 
konkurenci skonèil Vojta na 2. místì.
15.4. se v Mìsteèku Trnávce uskuteènil nejsilnìji 
obsazený turnaj ve  dvaadvacetileté historii. Vojta po 
fantastickém výkonu skonèil na 2. místì za 
extraligovým hráèem Bernáškem z mistrovského 
týmu Banset Pardubice. Všechny tyto turnaje mìly 
ve startovním poli témìø po stovce šachistù. A aby 
toho nebyl konec, stal se Vojta obrovskou oporou 
ligového týmu Starého Mìsta a Uherského Hra-
dištì. Spolu se svými dospìlými kolegy vybojovali 
3. místo v soutìži družstev v 1. lize. V soutìži 
dorostenecké extraligy (do 17 let) se ve dnech 21.4. 
– 23.4. odehrálo finále ve Zlínì.  Staré Mìsto v èele 
s Vojtou vybojovalo 2. místo.  Je  to nejvìtší úspìch 
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V pondìlí 8. kvìtna se uskuteènil již 31. roèník velkého 
Dìtøichovského memoriálu, silnièního bìhu, poøá-
daného u pøíležitosti konce 2. svìtové války a k uctìní 
památky obìtem tábora v Dìtøichovì.
Pøi pietním aktu položení vìncù pøed startem byl 
pøítomný také ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko 
Martínek. Ten závod v 10 hodin odstartoval a naèal tak 
ètvrtou desítku oblíbené akce.

Na startu se sešla pùlstovka bìžcù v 7 vìkových 
kategoriích. Nejpoèetnìji byla obsazena kategorie Muži 
A (19 úèastníkù), na startu se sešlo 7 žen, nejstarším 
úèastníkem byl Alois Bílek (1934). Poèasí na rozdíl od 
nìkolika posledních roèníkù posilovalo optimisticky 
pøíznivou náladu. Nechybìla žádná známá esa, byli však 
i tací, kteøí pøekvapili sami sebe, že „dali na frak vlastní 
pohodlnosti“.
Pøes 2 km bìžela v èele skupina devíti bìžcù, v níž si 
aktivnì poèínali také Tøebovští Berka, Štìpaø a Dostál. 
Na táhlé rovince do Starého Mìsta se startovní pole 
zaèalo trhat a poté již každý „bìžel na své triko“. 
„Škoda, že jsem neudržel kontakt se špièkou, takto jsem 
se trápil sám. Ale bìželo se fajn, jsem spokojený“ 
komentoval svùj výkon student zdejšího gymnázia 
Martin Berka, který dobìhl jako nejlepší z domácích 
závodníkù. Na opaèném konci se stateènì držel nejstarší 
úèastník závodu, který fascinoval poèetné publikum  na 
námìstí svým  nevídaným finišem. „Jsem spokojený, že 
jsem to zvládnul, ale dokud to jde, je radost bìhat,“ 
dodal se znaènou dávkou euforie.
„Pamatujeme urèitì i razantnìjší úèast, ale to nic 
nemìní na faktu, že závod mìl dobrou sportovní úroveò 
a aktérùm, bez ohledu na umístìní, se jistì líbil. Rádi 
pøivítáme za rok všechny bìžce znovu pøi 32. roèníku.“ 
vyjádøil T.Chládek, øeditel závodu za poøadatele  biatlon 
klub AVZO Technické sporty.

Z výsledkù
Junioøi (16-19 let)
1. BERKA Martin 27:37,4
2. SEKANINA Tomáš 30:33,7
3. MATUŠKA Jaroslav 33:05.8
Muži A (20-39 let)
1. BALCAR Michal 25:30,0
2. ŠMÍD Michal 25:52,5
3. VACEK Martin 26:17,7
Muži B (40-49 let)
1. STRÁNSKÝ Aleš 26:34,1
2. ÈECHAL Jaroslav 28:30,4
3. MOTÁLEK Petr 28:38,7
Muži C (50 – 59 let)
1. KRSEK Miroslav 28:17,8
2. KRSEK  Jaroslav 30:49,3
3. DOSTÁL Ladislav 31:23,6
Muži D (60 let a starší)
1. KRÁTKÝ František 28:11,3
2. BÍLEK Alois 45:43,6
Ženy  A (16 – 34 let)
1. FOØTOVÁ Iveta, 2. CHALOUPECKÁ Alena,
3. TROJÁKOVÁ Helena
Ženy B (35 let a starší)
BÁÈOVÁ Anna, 2. SCHNEIDEROVÁ Bedøiška,
3. ÈERNÁ Ivana

Dìtøichovský memoriál

Sport na Speciální škole
Zlatá hokejka – 3. kvìtna se poøádal 2. roèník 
florbalového turnaje pro chlapce. Chlapci byli 
rozdìleni do dvou kategorií podle vìku. Hrálo se 
systémem „každý s každým“. Závìrem bych chtìl 
podìkovat vedení I. ZŠ za poskytnutí tìlocvièny.                                     
Výsledky florbalového turnaje:
Kategorie A: 1. místo 6. tøída
Kategorie B: 1. místo 7.A
Ètyøboj fyzické zdatnosti – Soutìžilo se ve ètyøech 
disciplínách (sed-leh, sklapovaèky, dívèí kliky a 
døepy). Fyzický výkon byl mìøen u každého 
žáka/žákynì po dobu jedné minuty v každé z výše 
uvedených disciplín.
Chlapci bez rozdílu vìku:
1. D. Kováè 6.A, 2. L. Šumbera 8. A, 3. K. Fotr 6. A
Dívky bez rozdílu vìku:
1. M. Holubovská 7.B H., 2. V. Ševèíková 6. B,
3. R. Podmanická 6.B
Absolutním pøeborníkem ètyøboje ve fyzické 
zdatnosti se stal D. Kováè 6. A

Mgr. Miroslav Muselík, uèitel ZSŠ, M. Tøebová

Kaleidoskop výsledkù (Uzávìrka 22. kvìtna)
Dospìlí (A muži - krajský pøebor)
Hlinsko - A muži 0 : 0
Holice - A muži 3 : 1 (2:0)
Polièka - A muži 2 : 0 (1:0)
A muži - Dobøíkov 1 : 2 (1:1)
Skuteè - A muži 1 : 2 (0:0)
Prùb. poøadí: 5. místo  21 10 3 8 32:29 33 b.

“A“ muži po vítìzství nad mužstvem Stolan

Dospìlí (B muži – 1. B. tøída)
B muži - Hlinsko B 1 : 0 (1:0)
B muži - Semanín 1 : 5 (0:4)

B muži - D.Újezd B 0 : 0
K. Horka - B muži 2 : 3 (0:1)
B muži - Rybník 1 : 0 (1:0)
Prùb. poøadí: 13. místo  21 5 3 13 20:45 18 b.

Dorost (I.A. tøída)
A dorost - Sruby 5 : 0
A dorost - Proseè 9 : 1 (4:1) 
Janov - A dorost 1 : 2 (0:1)
A dorost - Bøezová n/Sv. 3 : 1 (1:1)
Prùb. poøadí: 1. místo  19 17 1 1 72:15 52 b.

Dorost B (okresní pøebor)
Chornice - SKP Slovan 2 : 3 (2:1)
SKP Slovan - Svitavy–Lány  7 : 3 (1:0)
Radimìø - SKP Slovan    2 : 2 (1:1)
SKP Slovan - Linhartice 2 : 3 (1:2)
Opatov - SKP Slovan 1 : 4 (0:1)
Prùb. poøadí: 2. místo  20 16 1 3  69:27 49 b. 

Žáci (krajský pøebor)
AFK Chrudim B - žáci starší 0 : 0
Žáci starší - Lanškroun 10:0 (4:0)
MFK Pardubice - žáci starší 3 : 1 (2:0)
Žáci starší - Svitavy 0 : 0
Polièka - Žáci starší 2 : 5 (1:2)
Prùb. poøadí: 3. místo  18 12 4 2 51:13     40 b.
AFK Chrudim B - žáci mladší 2 : 1
Žáci mladší  - Lanškroun 6 : 1 (4:0) 
MFK Pardubice - žáci starší 1 : 2 (0:1)
Žáci mladší - Svitavy 1 : 1 ( 0:0)
Polièka - žáci mladší 3 : 0 (2:0)
Prùb. poøadí: 5. místo  18 7 4 7  32:29 25 b.

FERNET STOCK TOURS a UNITOP
• FERNET STOCK TOURS 2006 - XII. ROÈNÍK
• UNITOP – Otevøené mistrovství republiky

    v malé kopané
• turnaj v nohejbalu a bohatý celodenní program
Místo: Areál SKP Slovan Moravská Tøebová
Datum: 24.6. 2006    Fernet cup od 7.00 hodin

   Nohejbal od 9.00 hodin
Rozlosování:  16.6. v 17.30 v rest. Na Stadionu
Pøihlášky: Lubomír Krenar - tel. 731 706 796  nebo 
v Tabáku naproti obchodnímu domu Kubík 
(p.Hrubý) - ul. Lanškrounská
Termín odevzdání pøihlášek: Fernet cup - sponzoøi, 
1.-4. místo z roku 2005, UNITOP - 30.5.2006; 
ostatní, turnaj v nohejbalu - 15.6.2006
Startovné: Fernet cup  Kè 1000,- (800,- + 200,-)
*po obdržení startovného bude zaslána originál 
pøihláška s propozicemi  Fernet cup  *sraz kapitánù 
v rest. Na Stadionu 16.6. v 17,30 hod. *rozlosování, 
èasový rozpis, mimotøebovští se mohou dostavit 
pøímo 24.6. do 7.00 hod. *startovné možno uhradit 
složenkou na adresu: Lubomír Krenar, Lanškrounská 
51, Moravská Tøebová nebo na úètu ÈSOB: 
100054524/0300
Èasový harmonogram:
14.55 - osmifinále; 16.30 - ètvrtfinále; 17.25 - semi-
finále; 18.15 - utkání o 3. místo; 18.45 - finále
poté: vyhlášení výsledkù, veèerní show, diskotéka
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Týden cyklistiky

Cyklistický prolog

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Sportovci dìlají mìstu reklamu
Úspìch Štìpaøe na  Mistrovství Èeské republiky  
v duatlonu
Nìkolikanásobný   Sportovec   mìsta   se   rozlouèil 
s rokem  2005  coby pøeborník  Pardubického kraje 
v duatlonu v kategorii nad 40 let. Poprvé jsme jej 
mohli vidìt v akci pøi Dìtøi-
chovském memoriálu, když 
skonèil tìsnì pod medailovým 
umístìním. Nyní je Petr Štì-
paø, mj. první nositel titulu 
„Cykloman mìsta“ (2002)  
opìt v kurzu. Novì uspìl na 
šampionátu ÈR, který se konal 
13.5. v Èeských Budìjovicích. 
Ostøe sledovaný mistrovský 
závod probíhal v centru mìsta  
ve 3 fázích – mezi bìžecká vystoupení (6 a 3 km  
rovina, dlažební kostky, asfalt) byla vèlenìna jízda 
na kole (20 km, stejný terén). Petr Štìpaø jako vítìz 
poháru Pardubického kraje 2005 si za výsledný èas 
1:06:09 hod. odvezl bronzovou medaili. V týmové 
soutìži jako èlen triatlonového týmu SM OMT 
Pardubice pak získal navíc medaili støíbrnou. 

Pohár Pardubického kraje v duatlonu
Seriál O pohár Pardubického kraje v duatlonu 
složený z nìkolika závodù duatlonových, resp. 
triatlonových, získal  v loòském roce  velkou oblibu. 
Je logické, že má i letos své pokraèování. Zahájil 
duatlonem na Kunìtické hoøe u Pardubic (22.4.), 
jeho poøadatelem byl  triatlonový tým Pardubice  SK 
OMT.
Závodu se zúèastnil i loòský vítìz poháru 
Pardubického kraje v mužích nad 40 let Petr 
Štìpaø spolu s juniorem Martinem Berkou z Kun-
èiny,  student  moravskotøebovského  Gymnázia. 
Petr Štìpaø se stal vítìzem ve své kategorii – muži 
nad 40 let, když objem tratì 4,6 km bìh, 20 km kolo 
a 2,3 km bìh zvládl v èase 0:56:41 hod. Také junior 
Martin Berka si odvážel medaili  støíbrnou za èas 
0:58:24 hod.

V druhém závodì z celkových deseti celoroèního 
seriálu Tauer elektro cup (TEC 2006) o nejvšestran-
nìjšího cyklistu mìsta, pøesedlali cyklisté z terénu 
na silnici. Tzv. Dìtøichovský Prolog na trati 8,5 km 
dlouhé se jel v sobotu 13. kvìtna odpoledne. Tra� 
byla oproti døívìjším letùm mírnì pozmìnìna – 
kvùli prùjezdnosti silnic v Moravské Tøebové se 
nekonèilo na námìstí, nýbrž na stadionu a také start 
byl posunut o adekvátní èást dozadu do Borušova. 
Všichni jezdci – a bylo jich tentokráte rekordních 
86! – se vešli do 18 minut! V cíli rozhodovaly jako 
vždy povìstné sekundy…

Domácím borcùm dokonale „vypálili rybník“ 
pøespolní. Dva pøijeli ze Svitav – Paukert R. a Kuda 
P., vítìzný Vítek M. ze Žamberka.
Na  startu  nechybìl  ani  olympionik  a  mistr  svìta 
v bìhu na lyžích Martin Koukal. Na vítìze ztratil 
pùlminutku,  ale  získal  sympatie  všech,  kteøí  na 
startu se podivovali „bláznu“, který všude chodí bos, 
a v pøi vyhlášení jeho výkonu upøímnì tleskali. 
Poøadatelé Prologu M.Mièka a P. Štìpánek byli 
evidentnì spokojeni.

M1 (muži do 40 let)  31 úèastníkù
1. Vítek Martin  00:11:25, 2. Paukert Radek  
00:11:35, 3. Kuda Pavel  00:11:37, 4. Kadidlo Jiøí 
00:11:40, 5. Krejzlar Vladislav  00:11:57
M 2 (muži nad 40 let)  16 úèastníkù
1. Kuda Miroslav  00:12:34, 2. Holešovský Milan  
00:12:37, 3. Dobeš Stanislav  00:12:38, 4. Doležel 
Josef  00:12:41, 5. Hanák Jaroslav  00:12:43

M 3 (muži nad 50 let)  13 úèastníkù
1. Durák Lubomír  00:13:00, 2. Budig Norbert  
00:13:15, 3. Sopoušek Kamil 00:14:02, 4. Steklý 
Josef  00:14:05, 5. Ježek Jaromír  00:14:11
Ženy 1 (do 50 let)  6 úèastníkù
1. Duráková Marie  00:15:35, 2. Mizerová Olga  
00:15:35, 3. Slavíèková Lucie  00:16:45
Ženy 2 (nad 50 let)  4 úèastnice
1. Schneiderová Bedøiška  00:13:30, 2. Moravcová 
Vìra  00:14:48, 3. Votøelová Rùžena  00:15:30
Junioøi  14 úèastníkù
1. Kulhavý Lukáš 00:13:43, 2. Šmíd Miroslav  
00:13:49, 3. Sedláèek Michal  00:13:57, 4. Kalina 
David  00:14:02, 5. Schneider Ondøej  00:14:04

Z výsledkù (dle kategorií)

24.6.2006 
MORAVSKOTØEBOVSKÝ CYKLOMARATON
2006 

27.6.2006   
Jízda zruènosti pro žáky základních škol 
Námìstí T.G.MASARYKA 

29.6.2006
Žákovský triatlon  pro žáky základních
a støedních škol  Moravskotøebovska 
koupalištì Moravská Tøebová

Moravskotøebovský cyklomaratón 2006
Závod se koná pod záštitou: Rady Pardubického 
kraje, starosty mìsta Moravská Tøebová Josefa 
Oš�ádala
GENERÁLNÍ PARTNER: Stavby silnic a železnic 
a.s.
HLAVNÍ PARTNEØI: RWE TRANSGAS, Výcho-
doèeská energetika skupina ÈEZ, Pardubický kraj, 
Mìsto Moravská Tøebová
                                   
TERMÍN  : sobota 24.6.2006
POØADATELÉ ZÁVODU:
BREDY s.r.o. MORAVSKÁ TØEBOVÁ
tel.: 461 311 721, fax: 461 311 721,
e-mail:  bredy@bredy.cz,  www.bredy.cz
PREZENTACE:
V kanceláøi závodu fotbalové høištì TJ SLOVAN 
MOR. TØEBOVÁ, ulice Nádražní
Pátek 23.6.2006: obì tratì od 16:00 do 21:00 hodin
Sobota 24.6.2006 v den závodu obì tratì: od 07.00 
hod do 08.00 hod. Pøi prezentaci je každý úèastník 
povinen pøedložit originál dokladu o zaplacení 
startovného. 

START:
9.00 hod. - 80 km, 50 km trasa - fotbalové høištì TJ 
SLOVAN
CÍL:
Do 16.00  -  fotbalové høištì TJ SLOVAN
STARTOVNÉ:
do  17.6.2006   150,- Kè , poštou,elektronicky,pøe-
vodem,složenkou,osobnì v prodejnì
po termínu a v den konání závodu 200,- Kè
Startovné zahrnuje: obèerstvení v cíli, 3 obèerstvo-
vací stanice, zdravotní a poøadatelskou službu, 
sobotní veèerní program.
PØIHLÁŠKY:
Uzávìrka pøihlášek: do 17.6. poštou, elektronicky, 
pøevodem, složenkou, osobnì v prodejnì
TRASY:
Dlouhá - 80 km  (pøevýšení  1150 m)
Krátká - 50 km  (pøevýšení  1050 m)
V den závodu a bìhem závodu není možná zmìna 
trati.
Více informací na www.bredy.cz

sobota 24.6.2006
7:00-8:30 prezentace na tra� 80 km, 50 km
od 8:30 øazení na start - tra� 80 km, 50 km
9:00 START -  80 km, 50 km - fotbalový stadion 
SLOVAN M.T.
od 17: vyhlášení vítìzù všech kategorií + losování 
tomboly
20:00 BREDY REJ PÁRTY  
diskotéka - pro závodníky vstup volný - Muzeum 
Moravská Tøebová
OBÈERSTVENÍ :
Obèerstvovací stanice:
tra� 80 km 3× Pacov, Køenov námìstí, Dìtøichov 
hájenka
tra� 50 km 2× Pacov, Køenov námìstí

PROGRAM ZÁVODU:

È E R V E N 2 0 0 6

Oslavy 50. výroèí založení
TJ Slovan (30.6.-2.7.)

10. ROÈNÍK BOXU JUNIORÙ
Oddíl boxu v Moravské Tøebové poøádá 10. roè-
ník mezinárodního turnaje v boxu juniorù. Turnaj 
probìhne ve dvoranì muzea v Moravské Tøebové 
ve dnech 30.6. - 2.7. 2006. 
Pátek 30.6. – pøíjezdy zahranièních úèastníkù 
Sobota 1.7. – 09.00 - 10.30 vážení, lékaøské pro-
hlídky a losování. Od 14.30 hod. vyøazovací boje.
Nedìle 2.7. – od 09.00 slavnostní zahájení a 
semifinálové a finálové boje. Turnaje se zúèastní 
mladí boxeøi z Maïarska, Polska, Nìmecka, 
Slovenska a ÈR. Boxovat se bude v tìchto váh. 
kategoriích: 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 a 91 kg.
V sobotu od 19.30 se uskuteèní spoleèenský veèer 
u pøíležitosti konání turnaje. K tanci a poslechu 
bude hrát skupina Kontakt.

NA HØIŠTI TJ SLOVAN SE BUDE SLAVIT
Sobota 1.7.
14.00 hod.
zahájení, úvodní slovo V. Žáèek; vystoupení mažoretek 
14.15 hod. 
fotbalové utkání internacionálù proti A-mužstvu; 
seskok parašutistù; ocenìní fotbalistù                                                        
15.45 hod.
ocenìní zasloužilých èlenù TJ                          
16.15 hod.
autogramiáda osobností; vystoupení se psy - 
Agility club; exhibièní utkání korfbalistù                                          
17.30 hod.
exhibice ve stolním tenise 
18.30 hod.
koncert Kaderus Blues
20.00  hod.
koncert skupiny Dìda Mládek Illegal Band 
22.00 hod.
diskotéka s ohòostrojem 

nedìle 2.7.
Radovánky v aquaparku – hry a soutìže pro dìti a 
dospìlé

Zleva Steklý J., Doležel J., Dobeš S. 

L. Durák startuje se svou dceru Marii.
Oba byli ve svých kategoriích nejlepší.


